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 فهرس المحتويات
 أ        مقدمة الناشر
 ه     "فقه املسيح" نلـمحة ع، مقدمة املؤلف

 1     الفقهي لدى احلَكم الَعْدل  املنهج
 25       مصادر الفقه األمحدي

 28    مكانة القرآن الكري واحلديث كحجة شرعية
 29      القرآن الكري حمك لألحاديث

 29       ألحاديث تفيد الظن فقطا
 30   ة من حيث الظنحاألحاديث الواردة يف الصحيحني صحي

 30            اختلفت املذاهب األربعة بناء على األحاديث فقط
 31            من مقتضى األدب أن يؤول املرء احلديَث أوال   

   31                 الصحيحان نتاج اجتهاد احملدثني 
     32     ؟ الصحيحني جدير ابلقبولدليل اإلمجاع على األحاديث الواردة يف هل 

 33            صحة الصحيحني قط مل يُعقد اإلمجاع على
 34                    هل يوجد يف الصحيحني حديث موضوع؟

 34                ؟يف معيار صحة احلديثالسلف الصاحل  من مه َمن إما
 35                              شرعية للملَهماإلهلام حجة 

 35          كون حديٍث صحيحا ال يعين أنه بلغ مرتبة الكمال من كل الوجوه
 36 ؟إذا كانت األحاديث ظنية فلماذا ال تـَُعد  أحكام الصالة والصوم أيضا ظنية

 36                              األحاديث قسمان 
 37   واء من حيث مراتب الصحةكل األحاديث ليست س

 38      عمل األمة ابلتواتر حجة قوية
 38       درجات العمل املتواتر



 38      السنن املتوارثة واملعمول هبا     
 39      هل ُأمجع على صحة الصحيحني؟

 39     هل ميكن اإلضافة إىل القرآن ابخلرب الواحد
 39  خبار املاضية واملستقبليةاملراد من احلديث، الوقائع السابقة واأل
 40     احلديث الذي ال يعارض القرآن مقبول

 40    تعريف اإلمجاع )يف ضوء كتب أصول الفقه(
      41تعريف اإلمجاع عند املسيح املوعود 

 42    اإلمجاع كان مقتصرا على زمن الصحابة فقط
 42      القرآن خيالف إمجاع يُقبل ال

 42   كلهم األنبياء وفاة على كان  الصحابة إمجاع أول
 43     مل يُعقد اإلمجاع على حياة املسيح الناصري

 43      اإلمجاع معىن يف االختالف
 43       إت باع إمجاع الصحابة ضروري

 44     شرعية حجة ليس واحد صحايب رأي
 44     إمجاع الصحابة فقط هو حجة شرعية

         44اجتهاد النيب 
 44      مل ابخلرب الواحد واجب؟هل الع

 45    ال تُقبل األحاديث اآلحاد إذا عارضت القرآن
 45             جيب العمل بقياس اجملتهدين املسلَّم هبم

 46       دستور العمل للجماعة
 47        كتبنا املسلَّم هبا

 47         نيالصحيح مكانة
 51       الفقهاء وعلم الفقه

 51       الدين يف هالتفق ضرورة
 51     لإلسالم السياج ِبنـزلة كانوا األربعة األئمة



 52       الرفيعة حنيفة أيب اإلمام مكانة
 53     التعليم للعمل ابملذهب احلنفي بشرط

 54   على مذهب حنفي؟ ما معىن كون املسيح املوعود 
 54     اجملددون أيتون حبسب حاجة الوقت

 54       املقلدين  غريحىت ال تبغضوا 
 55      التقليد أيضا ضروري إىل حد ما

 56        اختالف الفقهاء
 57    سُّن ةالقياس الصحيح هو ما استُنبط من القرآن وال

 57     السبيل للعثور على السنة الصحيحة
       حجية القياس

 58      اخلالفات بني املقلدين وغريهم
 59      اجلكرالويأوجه كفر املولوي عبد هللا

 59      متسك الوهابيني بظواهر األمور
 60    اإلفراط والتفريط لدى الوهابيني واجلكرالويني

 61        حالة األحناف
 62        وافعتصرفات الش
 63    على املناظرة على مسائل جزئية عدم رضاه 

 63    تكفري أحد بناء على االختالفات الفقهية وزال جي
 64    ن احلكيم املولوي نور الدين كونه حنفياإعال

 65     عدم الرضا بطريق "أهل احلديث"
 67     احِلَكم يف الصالة

 67     فلسفة مواقيت الصالة
 68     احلكمة يف الصالة مجاعةً 

 69     أركان الصالة مبنية على احلكمة
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 المؤلفمقدمة  ل 
 

 70     حل ت الصلوات حمل مواعد شرب اخلمر
 70         األذان

 70      األذان طريق حسٌن للدعاء إىل هللا
 70      ذان ليس ضروراياأل السكوت عند

 71       رفع األذان يف أذن املولود
 71    وضع اإلصبعني على األذنني عند رفع األذان

 71     هل األذان ضرروي للصالة مجاعًة؟
 72         الوضوء

 72      أتثري الطهارة الظاهرية يف الباطن
 72       حقيقة الوضوء وفلسفته

 73       فوائد الوضوء الطبية
 74    النصحية بعدم استعمال املاء املضر ابلصحة

 74     ال يصح الوضوء ِباء الرِبكة الفاسد 
 75        تطهري ماء البئر

      76طريقة الوضوء عند املسيح املوعود 
 76     املسح على اخلفني 

 76     ب املمزق املسح على احلرا
 76    خروج ريح من املريض ابستمرار ال ينقض الوضوء

 77     ال ينقض الوضوء بلمس املرء فرجه
 77     الشك يف طهارة اللباس

 78    إذا كان مكان السجود طاهرا صحَّت الصالة
 78        أركان الصالة

 78       حقيقة أركان الصالة
 79        تكبرية اإلحرام 



 79     بسملة يف الصالة جتوز سرا وجهراال
 80        رفع اليدين

 81       الفاحتة خلف اإلمامقراءة 
 82      قراءة الفاحتة ضرورية للمقتدي

 85      ركعة َمن يلحق اجلماعة يف الركوع
 86       رفع السبابة عند التشهد

 87     احلكمة يف رفع اإلصبع عند التشهد
 87     نية يف الركوع والسجودقراءة أدعية قرآ

 87     يف الركوع والسجود)غري العربية( غته بلدعاء املرء 
 88       ربط اليدين على الصدر 

 88      ربط اليدين فوق السرة يف الصالة
 89        الصالة مجاعًة

 89       أين يقف اإلمام؟ 
 89       على اإلمام أن يهتم ابملقتدين

 90  حكيَم فضل دين إماما على مرضه ملوعوُد جعل املسيُح ا
 90         الالصالة خلف الغس  

 91              ال جيوز اختاذ اإلمامة مهنة
 91      تعيني أحد إماما مقابل أجرة

 91     ال تصح  الصالة خلف من يتخذ اإلمامة مهنة
  92                                           الصالة مجاعًة مرة اثنية

 92   املنع من إقامة صالة اجلماعة مرتني يف بعض احلاالت
 93 جيب أال تصلي فئات صغرية مجاعة دون سبب

  93                        التعليم لإلمام 
 93       ِبنـزلة كفيل هواإلمام 

 93                     بني حمرمةرين واملكذ ِ الصالة خلف املكف ِ 



 94      لف غري األْحديني ال تصل وا خ
 94     السبب وراء عدم جواز الصالة خلف غري األْحديني

 95      الصالة يف مساجد غري األْحديني
 95           التعليم لألْحديني الساكنني فرادى يف مناطقهم

 96       صلُّوا خلف املصدِ قني فقط
 97      مسائل متنوعة عن الصالة

 97      ت ضروريالرتتيب يف الصلوا
 98     يف صالة الُسنَّة عمل املسيح املوعود 

 99      الصالة بني العمودين يف املسجد
 99    ال صالة انفلة بعد الفجر إىل طلوع الشمس

 99       التسليم قبل تسليم اإلمام
 100            بصوت عال )غري العربية(غته بلدعاء املرء 

 100              قراءة األدعية جهرا
 101             ؟قرآنية يف السجودالدعية األمن تالوة ملاذا ُمنع 

 102             قراءة الكلمات املوحى هبا يف الصالة كدعاء
 102   األدعية اإلهلامية اليت جاءت بصيغة املفرد هل جيوز قراءهتا بصيغة اجلمع؟

   103  كلمات الدعاء حبسب الظروفريتغي
 103          غيري األدعية القرآنيةال جيوز ت

 103 قراءة كلمات تبعث على الرقة يف الدعاء
 104 كيفية صالة الوتر

 104 يفضَّل أداء الوتر يف أو ل وقتها
 104 يف صالة الوتر أسلوب املسيح املوعود 

 105 صالة الوتر ودعاء القنوت 
 105   أسلوب صالة التهجد

 106 أول وقت لصالة التهجد



 106 قرآن الكري كامال يف ركعة واحدةة القراء
 107 )الضحى( مل تثبت املداومة على صالة اإلشراق

 107 احلكمة يف عدد الركعات
 108 التسبيح بعد الصالة

 109 كيفية أداء الصالة يف مناطق أوقاهتا غري عادية
 109 السنن تسقط يف حال اجلمع بني الصالتني

 111 ليس مناسبا فتح القرآن وقراءته أثناء الصالة
 111 الصالة عند دعوة إمام الوقت قطع

 112   الصالة عند الضرورةقطع 
 112 قطع الصالة يف حالة االضطرار

 113 صالة املرء البسا احلذاء
 113 الصالة مع البان يف الفم

 113  وراء اإلمام يف صف منفصل رأةجيب أن تقف امل
 114 صف النساء منفصال 

 114 ل يف الصالة يف حالة اضطراروقوف املرأة مع الرج
 114  قراءة اإلمام البسملَة والقنوت جهرا

 115 أدعية القنوت يف الصالة
 116 قراءة القنوت يف ظروف معي نة

 116 الدعاء برفع اليدين بعد الصالة
 117 غته بلجيوز أن يدعو املرء يف الصالة 

 117 نةأدعوا يف الصالة بلغتكم أيضا إضافة إىل األدعية املسنو 
 119 الدعاء برفع اليدين بعد الصالةإمامة ترك 

 120   الدعاء برفع اليدين بعد الصالة بدعة
 123 ال جتوز الصالة أبية لغة إال ابلعربية

 124 اجلمع بني الصالتني



 124 جُتمع الصلوات للمسيح املوعود
 124 جـْمع الصلوات بسبب املرض

 125   اجلمع بني الصالتني عالمة املهدي
 126 النبوءة عن مجع الصلوات للمسيح املوعود

 127 جيب االستفادة من رخصة اجلمع بني الصالتني
 127  ظهور آية "جُتمع له الصالة"

 128 ال بد من اجتناب اإلفراط والتفريط يف اجلمع بني الصالتني 
 129 املسافة اليت جيوز فيها اجلمع بني الصالتني

 129 طراراجلمع بني الصالتني يف حالة االض
 129 كم صالة مُجعت معا عند معركة "اخلندق"؟

 131 صالة االستخارة
 131 أمهية االستخارة

 131 طريق االستخارة قبل السفر
 132 االستخارة قبل كل أمر ذي ابل

 133 االستخارة يف صالة العصر
 133 أية سور تُقرأ يف االستخارة؟

 133   يف االستخارة أسلوب املسيح املوعود 
 134 ق سهل لالستخارةطري

 135    ال جتوز االستخارة بعد رؤية آايت بينات
 135 صالة االستسقاء
 136 صالة الكسوف

 137 قصر الصالة
 137 تعريف السفر

 137 ما هو حد  السفر؟



 138 قصر الصالة يف املركز جائز
 139 كم يوما جيب أن يكون السفر لقصر الصالة؟

 141 املوظف ال يقصر الصالة يف سفره
 141 اجلمع بني الصالتني قبل السفر

 141 املقيم يصلي الصالة كاملة
 142 حد القصر يف السفر

 142 ال عالقة لقصر الصالة ابخلوف فقط بل بكل سفر
 144 

 147 ابلتفصيل كيفية صالة املسيح املوعود 
 150 صالة اجلمعة والعيد

 150 االهتمام ابجلمعة
 150 كعيَت السُّنَّة قبل صالة اجلمعةأداء ر 

 151 هل تصح صالة اجلمعة إذا كان هناك شخصان فقط؟
 151 اجلماعة ضرورية لصالة اجلمعة

 151 صلُّوا اجلمعة منفصلني
 152 الصالة االحتياطية بعد صالة اجلمعة

 153 صالة اجلمعة يف مقاَمني
 154 سبب صالة اجلمعة يف مكانني يف قاداين

 155 ة يف السفرصالة اجلمع
 156 اقرتاح العطلة يوم اجلمعة

 156 إرسال مذكرة إىل احلكومة من أجل عطلة يوم اجلمعة 
 158  أداء الصلوات الفائتة على مدى العمر مرة واحدة  158 ماذا لو مل حيفظ املرء اخلطبة الثانية؟
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 159 عدم فرضية اجلمعة على النساء
 159 عيد الفطر يف قاداين

 160 يدينتكبريات الع
 160   ميكن أن يكون اخلطيب واإلمام شخصني منفصلني

 161 املساجد
 161 كيفية املساجد

 162 ضم جزء من املسجد إىل البيت
 162 التماس للتربع لبناء مسجد

 163 صالة اجلنازة والدفن
 163 العمل بسن ة قراءة سورة يس

 163 بعض األفكار اخلاطئة عن الوفاة
 164 راق السدرغسل امليت، استخدام أو 
 164 صالة اجلنازة على اجلميع

 164 صالة اجلنازة على املسيح الناصري
 165       الدعاء يف مقربة العائلة

 165 عادة توزيع الطعام يف اليوم األربعني بعد وفاة أحد
 166    زايرة القبور

 167 ال جتوز االستعانة ابألموات
 167 لقبورالسؤال لتحقيق املراد بتقدي النذور على ا

 168 إىل املقربة ْحل امليت على العربة
 168 ُسن ة ازايرة القبور صباح
 169  الدعاء عند القرب

 169 صنع القرب ابلطوب بني ة احلفاظ عليه
 170 وترميمها صيانة القبور



 171 للميت جائزة؟الفاحتة هل قراءة 
 171  هل يصل ثواب الطعام إىل امليت؟

 172           م امليتالصدقة وقراءة القرآن ابس
 173 نيعزاء املفجوع

 173    موت أحد ابلطاعون 
    174                 املالئكة يصلون جلنازة الشهيد األْحدي

          174                 صالة اجلنازة على غري األْحديني
 175 الصالة على َمْن مات ِمن املعارضني ابلطاعون 

 175  غري األْحديني مسألة صالة اجلنازة على
 177 صالة اجلنازة على مشتبه احلال

  179    الكالم مع امليت بقوة الكشف ممكن
 179    االستفاضة من األموات

 179 نقل امليت من مكان إىل آخر
 180 الكشف عن وجه من كان مدفوان أمانة )مؤقتا( لرياه الناس

 180 الدعاء برفع اليدين بعد الدفن
 181 الصوم ورمضان

 181 رؤية اهلالل
 182 ماذا لو حدث خطأ يف رؤية اهلالل؟

 182     شهادة رؤية اهلالل
 183 التأخري يف السحور

 184 مثال على اختاذ احليطة يف وقت السحور
 185 عدم الصوم يف السفر أمٌر وليس خيارا

               185         ض ال يصومانـاملسافر واملري
 187 إلفطار وقت الظهراب أمر املسيح املوعود 



 188 أمر املسيح املوعود ابإلفطار بعد العصر
 188 إبفطار الصوم يف السفر أمر 

 189 العمل برخصة عدم الصوم يف السفر دون خوف اللوم 
 190 صوم املسافر عند اإلقامة

 193 اإلفطار عند اإلصابة ابملرض
 193 اإلذن ابلصوم يف مرض بسيط

 194 والصوم يف املرض املسيح املوعود 
 195 املسافر واملريض يدفعان الفدية

 195                                                           اهلدف من الفدية
         195       الفدية ال ُتسقط الصوم الفائت

 196       َمن ُتدفع له الفدية
 196 األجري أيضا  يف حكم املريض

 196                             البدء ابلصوم؟من أي  عمر جيب 
 198 منع الصوم يف الصغر

 198 االهتمام بصوم ستة أايم يف شهر شوال
   199       هل جيوز للصائم أن ينظر يف املرآة؟

 199 دهن الرأس واللحية ابلزيت أثناء الصوم
 199 يف العني الصائم قطرة الدواء صب  

 200 استخدام الصائم العطورَ 
 200 اكتحال الصائم

 200 ال يفسد الصوم ابألكل خطأ
  200صوم يوم وفاة النيب 

 200 هل صيام شهر احملرم ضروري
 201 صالة الرتاويح

 201 ركعات صالة الرتاويح



 201 صالة الرتاويح هي صالة التهجد يف احلقيقة
 202 تلقني املأموم اإلماَم بفتح القرآن إذا نسي اإلماُم يف صالة الرتاويح

 203 االعتكاف
 203 الكالم أثناء االعتكاف

 203 بعض التعليمات عن االعتكاف
 203 الذهاب للمثول يف احملكمة برتك االعتكاف مل يستحسن 

 204 الزكاة
 204 التأكيد على الصيام واحلج والزكاة

 204 السبب وراء تسمية الزكاة
 204 حقيقة الصدقة

 204 الزكاة على احلُلي
 205 قرضالزكاة على ال

 205 ال زكاة على مال معلَّق
 205 حكم دفع الزكاة ملن كان من عائلة السادات

 206                 ِبال الزكاة للتوزيع شراء كتب املسيح املوعود 
 206 اي جيوز لذي سعة أن أيخذ مال الزكاة 

 206 إرسال مال الزكاة إىل املركز
 206 حجار الكرميةواأل بيوتال زكاة على ال

 207 حلم الصدقة حق للفقراء  
 207  شراء مواد الصدقة جائز

 207 ألوالده ابستهالك مال الصدقة عدم مساح املسيح املوعود 
 208      احلج

 208 التأكيد على احلج
 208 احِلكم يف أركان احلج



 210 شروط احلج
 210 ابحلج أسباب عدم قيام املسيح املوعود 

 213 يل احلج ال تقلقوا من املشاكل يف سب
 214          على احلج تفضيل زايرة املسيح املوعود 

   214          ثواب صحبة املبعوث من هللا، أكرب من احلج نفال
     215حج البدل عن املسيح املوعود 

 216       مسائل األضحية
  216      احلكمة يف األضحية 

 216    طهارة القلوب هي األضحية احلقيقة
 216   ية اإلسالم على األداين األخرى يف األضحيةأفضل

  217           األضحية واجبة على ذي السعة فقط
 217    األضحية ابالشرتاك مع غري األْحديني

 218     كم جيب أن يكون عمر املاعز
 218     حكم التضحية ابلدابة املعيبة 

 218    االمتناع عن الطعام يوم عيد األضحى   
 219 نبغي العقيقة ييوم  يف أي  

 219       عن شخص املسيُح املوعود  قَّ عَ 
 219  كم كبشا يُذبح للعقيقة؟     

 220  هي السنَّة يف العقيقة     نيذبح كبش
 221    النكاح     

 221  اهلدف من النكاح     
 221  احلكمة يف تسمية النساء "حرث"    

 222   اخِلطبة ال تقوم مقام النكاح     
 223       خيار البلوغ    



 223   موافقة الفتاة على النكاح ضرورية  
 223    ال جيوز نكاح فتاة أْحدية بغري أْحدي 

 223    تزويج الفتاة األْحدية من غري أْحدي ذنب
 224   ال تزوجوا بناتكم من املعارضني أبدا  

 224    قبل الزواج   النظر إىل الفتاة
 225    أفضل وليس ضروراي   الكفو يف الزواج

 225      النكاح أمر طبيعي بل ضروري
 226     جواز الزواج يف مقتبل العمر  
   228  من عائشة رضي هللا عنها   الرد على اعرتاض زواج النيب 

 229   العدل عند التعدد    
  230    لقد قيَّد اإلسالم التعدد      

     231  الضرورة واحلكمة يف التعدد    
 234  التعدد ليس أمرا بل هو إذٌن    

 235  ضروري     االعتدال 
 236    أداء حقوق النساء ضروري  

 237  التعدد وسيلة املنع من السيئات    
 238  ال يصح االستياء من تزويج البنت من املتزوج سلفا 

 238         مقدار املهر
 239    جيب أن يكون املهر بقدر سعة الزوج 

 239    أداء املهر واجب    
 240    ال ميكن التنازل عن املهر قبل دفعه فعال  

 240   إعالن النكاح ضروري    
 242    الوليمة    

 242   غناء الفتيات ِبناسبة الزواج   
 243   استخدام آالت العزف واأللعاب النارية عند النكاح



 243  تسجيل املهر رمسيا     
 244   إلضافية عند النكاح  وضع الشروط ا

 245    وليا لفتاة  ن املسيح املوعود و ك

 245  من األفضل أن تتزوج األرملة     
 246    ميكن المرأة سيخية أن تبقى زوجة مسلم 

 247  عقد قران الصاحبزادة مرزا مبارك أْحد يف سن مبكرة 
 247     النكاح بعد الطالق  

 248  حرمة نكاح احمللِ ل     
 249    اهلدية ملن يعقد القراَن   

 250  كيفية عالقات املرء مع زوجته يف احليض   
 251  هل جيوز زواج الَبَدل )البدائل( إن أُدِ ي املهر  

 251   منع نكاح املتعة      
 252     مل أيمر اإلسالم ابملتعة قط 

 253    اإلسالم مل يرو ِج املتعة 
 254    احلقيقي       مثل االبن  ليساملتبىن  

 256      جواز الزواج ممن طل قها املتبىن   
 258    الطالق     

   258    احلكمة يف السماح ابلطالق       
 258  ملاذا أُعطي الرجل خيار الطالق؟    

 259    ؟    بنفسها ملاذا مل ختوَّل املرأة بفسخ النكاح
 260   ليس الزان وحده الذي يوجب الطالق  

 260  املهر حق املرأة بعد الطالق      
 261   قانون الطالق رْحة    

 261    ضرورة الطالق    
 262    بيان أسباب الطالق ليس ضروراي 



 263   هل ميكن تطليق امرأة مسن ة؟   
 264  ال تستعجلوا يف الطالق     

 265      الطالق املشروط  
 265  طالق الـُمحلِ ل      

 266  ن يكون الطالق على فرتات   جيب أ
 267    جائز غري واحد وقت يف مرات ثالث الطالق

 268   النكاح بعد الطالق    
 268     املدرك غري عن نيابة يطل ق أن للويل حيق

 269   اخللع      
  269                                                للمرأة خيار يف اخللع

         270  لع بواسطة احلاكم       احلكمة يف اخل
 270   جيب عدم التسر ع يف اخللع   

 271      الوراثُة   
 271        حق الفاسقة يف املرياث

 271         يرثاملتبىن  ال
 271   مسألة حفيد يتيم  

 272  احلكمة يف كون حظ األنثى نصف حظ الذكر  
 273    احلجاب    

 273   فلسفة احلجاب     
 274   الرد على اعرتاض على احلجاب   

 275  مراعاة احلجاب يف ظروف خاصة   
 275    ال ضرورة للتكل ف املبالغ فيه يف احلجاب 

 276   حدود احلجاب     
 276   كيفية حجاب أمهات املؤمنني  



 277  عدم القسوة يف أمر احلجاب دون مربر   
 277   ال جتوز مصافحة امرأة غري حمرمة   

 278     االضطرار حالة يف احلجاب يفيةك

 279      البيع والشراء واألمور التجارية
 279   االحتكار غري مسموح به   

 279    الُعرف يف البيع والشراء   
 280   للبائع خيار يف حتديد مثن سلعته   

 280    حكم الربح يف مال التجارة  
 281   يف حسن النية بركة    

 281  تفاع من الرهن جائز     االن
 282    حتديد الوقف يف الرهن   

 282      ومكتواب جيب أن يكون الرهن مقبوضا 
 283  رهن البستان إىل ثالثني عاما    

 284   القرعة لتقسيم األراضي     
 285   ال جيوز بيع الغالل على يد املضطرين بسعر املضطرين

 285    ويبيعها مرحكم الوظيفة يف قسٍم يصنع اخل
 286  العمولة على األوراق النقدية    

 286  الراب، التأمني والبنوك     
 287     الراب املضاعف   

 287   صندوق االدخار     
 287   أخذ مبلغ ابلراب من أجل التجارة ممنوع  
 289  إنفاق ربح البنوك لنشر اإلسالم جائز   

  292    التأمني     
 292   ياة     أتمني احل

 293  حكم الراب من بنوك االدخار واملصانع التجارية  



 294   جيب عدم أخذ الدَّين الربوي أايا كان األمر 
 294  الغرامة على من مل يسد د الدَّين عند املوعد  

 295   أخذ الراب لتفادي مصيبة الراب   
 295     أتمني احلياة    

 296  أُخذ سلفا، وأكثر إذا أُخذ فيما بعد حكم أخذ مثن اجلريدة أقل إذا
 297        أولي األمرطاعة 

 297    اخلمسة  مبادئ املسيح املوعود 
 297  حسن معاملة احلكام واألقارب    

 298    املكوث يف سلطنة اإلجنليز  
 299   من هم أولو األمر؟    

 300        األمر أويل طاعة
 301    بريئنيصني إجنليزيني إظهار السخط على اغتيال شخ

 303  جيب تقدير احلرية اليت أعطتناها احلكومة   
 304     هل اهلند دار حرب؟  

 306  اجتنبوا التمرد بكل أنواعه    
 308   نصيحة للطالب إلهناء اإلضراب   

 309  االشرتاك يف اإلضراب   من  تنبيه شديد
 310    أحِسنوا إىل احلكام وأتباع األداين كلها 

 311   تعريف الرشوة     
 311  ال تتلفوا حقوق احلكومة     

 312      تعل موا لغة القوم واحلكومة
 312 هدااي الفالحني ملن حيدِ دون حدود األرض   

 312      صالة النفل لوايل املدينة أو احلاكم 
 313    أطيعوا قوانني احلكومة   

 314   منع اإلضراب يف معارضة احلكومة   



 315        احِلل واحلرمة
 315        ِحل ة الطيبات

 315     ِحل احليواانت البحرية  مبدأ 
 315      يف كل شيء احِلل  هو األصل

 216     األرنب حالل    
 316   حرمة اخلمر وامليسر     

 316  أخذ الراب من األمم األخرى أيضا حرام   
 316     حرمة اخلمر    

 317     اخلمر   أضرار 
 317       حرمة حلم اخلنـزير وأسباهبا

 319      حرمة اخلنـزير يف التوراة واإلجنيل
 319   ال تسألوا عن احِلل واحلرمة إحلاحا  

 320    احلرمة نتيجة الرضاعة   
 321     تعريف الرشوة  

 321     الزان يؤدي إىل ضياع النسل    
 322      اصطياد الطري بعد التكبري 

 32     ذبح احليوان ضروري  
 322     حلم البقرة اليت أتكل النجاسة حرام 

   323           استهالك األشياء املمنوعة كعالج
 323    املسكرات تضر اإلميان   

 324    املنع من استهالك املسكرات كلها 
 324    استخدام املسكرات ينقص العمر  

 324   سكرات  منوذج عملي الجتناب امل
 325    مضرات التدخني

 326     استخدام النرجيلةاستنكار 



  327     أُذن للضيف املتقدم يف السن بتدخني النرجيلة
 327 اتركوا التدخني رويدا رويدا     

 328        استخدام التبغ والبان
 329      تناول أدوية تقوي الصحة جائز

 330 تناُول الطيبات       
 331       حرمة الصورة مسألة

 333   البدعات والتقاليد السيئة    
  333     مساع األحلان   

 333        املزامري  
 334     البقعة السوداء للوقاية من العني 

 335  إحسان الظن ابلطرق الصوفية    
 336      نصائح للنساء الجتناب البدعات
 336   اإلعالن بغرض التبليغ واإلنذار   

 340   اجتنبوا التقاليد يف شهر احملرم   
  241                                          توزيع الطعام ابسم األموات

     341      من الطريقة النقشبندية أبسلوب األذكار واألوراد للصوفياءعدم الرضا 
 342     ال ختتاروا أسلواب خاطئا للمنع من البدعات

              343                                             بعض التقاليد  وجه الفائدة يف
 344  إسقاط الذنوب عن امليت

 344                                                       للميت  الفاحتةقراءة 
 345                      قراءة الفاحتة والقرآن للميت يف اليوم الثالث من وفاته

 345                                                        قراءة القرآن والفاحتة
 345                                           إحياء ذكرى األربعني لوفاة أحد 

          346                   وعلى ختم قراءة القرآن الكري األجرة على إمامة الصالة
 346                            ج من املدينة يف التظاهرات تفاداي للطاعوناخلرو 



 347                            ما حكم القول: "اي شيخ عبد القادر اجليالين"؟
       348االحتفال ِبناسبة مولد النيب 
 350   أصحاب الزوااي وبدعاهتم    

 351   تقاليد الرقص والغناء      
 351                     املتجددةالنساك والزهاد فات تصر 

 353    اجملاهدة احلقيقية   
 353     املرشدون املعاصرون 

 354   إبقاء خصلة واحدة من شعر الرأس ابسم أحد 
 354   توزيع الطعام يف املقربة ابسم امليت   

 354   واالشرتاك يف ذلك اجمللسصْنع التابوت يف شهر احملرم 
 354    وزيع الشراب واألرز يف اليوم العاشر من شهر حمرمت

 355  ما حكم استخدام السُّْبحة؟    
 356        بركة الرقية بسورة الفاحتة

 358      التميمة والرُقى املكتوبة وهمٌ  فائدة
 360                                              قراءة الكالم والنفخ به

 360                                                     كشف القبور 
 360                                           األوراد واألذكار املبتَدعة

 363    ر الشيخ     صوُّ ت
 364     القلب جراين مسألة 

 367      حبس النفس 
 367    ِبدٌَع تتعلق بليلة الرباءة يف نصف شعبان   

 367       لتحقيق املرادالذبح 
 368           االكتشافات احلديثة

 368      التصوير، احلقنة، القطار



 368   االستفادة من األسباب مسموح هبا   
 268    استخدام الفن اخلادم للشريعة جائز  

 369  التصوير
  369                                            الصورة ال تفسد الصالة

 371          طباعة صورته على بطاقة بريدية ستنكار املسيح املوعود ا
 372                                                    اهلدف من التصوير

 374   جواز التصوير وضرورته 
 374  جواز الصورة للضروة 

  375تسجيل قصائد املسيح املوعود 
 375       استخدام مصنوعات الكفار جائز

 375 السفر ابلقطار مفيد لنا      
 376      الِعشرة والعالقات املتبادلة

 376   من الوحدة القومية إىل الوحدة العاملية  
 378   إلقاء السالم على املعارضني   
 379   غناء الفتيات ِبناسبة الزواج   

 379   إظهار الفرح ِبناسبات غري عادية   
 380      حسن معاملة ضيف هندوسي

 381  مواساة اهلندوس      
 381   طعام أهل الكتاب    

 383  ذبيحة أتباع مذهب وحدة الوجود   أكل 
 383    حتقيق الرؤاي    

 383    على الطبيب أن يواسي ويكون حذرا  
  384                                               ابلطاعون امليتغسل 

 386    ند حتقق آية  حكم إقامة املأدبة ع
 386   جمالس الشعر     



 386    تربية الفحل إلكثار النسل  
 387     أسوة األْحديني يف مكان الفساد  

 387   التشبه ابلكفار     
 388      جائزاألكل ابلسكني والشوكة 

 389     كذبة أبريل/نيسان عادة سيئة 
 389    الغرية الدينية  

 390    واألكل معهم املسيئينيلنصارى معانقة ااستنكار 
 391   كتابة الرواايت والقصص وقراءهتا   

 391        إعطاء غري املسلم حلم األضحية
 391    طعام النصارى جائز  

 391   الطعام املطبوخ بيد اهلندوس   
 392    قبول دعوة سيدة هندوسية وهديتها  

 393     هندوسياتجر يف مأدبة أقامها  اشرتاكه 
 393   التجارة والِعشرة مع اهلندوس   

 394    تقدي الشهود الزور يف القضااي     
 394    إنشاد األشعار والقصائد  

 395   نظم الشعر      
 395     األلعاب النارية   

 396      األلعاب النارية وآلة العزف
 397    استخدام الذهب والفضة واحلرير  

 398    ِبال الرشوة   حكم عقار ُبين
 398    منع الذهاب إىل منطقة مصابة ابلطاعون 

 398    بنية االستالم أكثر منها عوزَّ ت يتال طعمة والنقوداألُحكم 
 399    توزيع احللوايت عند والدة األوالد  

  399  توزيع احللوايت عند البيعة    



 400   توزيع احللوايت شكرا هلل ِبناسبة والدة االبن  
 400       االبتعاد من جملس املوسيقى

 401   عدم الرضا عن حلق الرأس   
 402    يف املصافحة  أسلوب املسيح املوعود 

 402    البساطة يف اللباس   
 404   اللباس، والعمامة اخلضراء   

 404    املباركة بعض من عادات املسيح املوعود 
 405             الومسة واحلناء استخدامه 

 407         متفرقات

 407   جامعية القرآن الكري    
 407   كل القوانني موجودة يف القرآن الكري  

 407  والعلوم      الكري القرآن
 408     هل تكفي قراءة ترمجة معاين؟ 

 408   ترمجة الصالة والقرآن الكري ضروري تعلُّم  إن معرفة
 408   تكل فا   استنكار قراءة القرآن الكري

  409                                             قراءة الكالم والنفخ به  
 409 قراءة القرآن لثواب امليت ليس اثبتا 

 409    استنكار الفأل ابلقرآن الكري  
 409   نقض الوضوء أثناء تالوة القرآن   

 410  املنع من تالوة القرآن يف أايم احليض   
 410   م أوراق القرآن الكري   احرتا

 410  التحديث بنعمة هللا ِبناسبة حفل "آمني"   
 411     تعظيم القبلة   

  411  الرقية بسورة الفاحتة     
 412    الرقية والنفخ بعد القراءة   



 413     النذر بنية الشكر جائز  
 413   دفع التربع بنية النذر    

 415      أحياان األخالق مقتضى من يكون احللف نقض
 415      الوِْرُد نتيجة الرؤاي  

 417 مخس جماهدات يف اإلسالم     
 417   استنكار اجملاهدات الشاقة   

 418  حكم دعاء املرء أن تضاف سنوات من حياته إىل حياة شخص آخر
 418     الرتب  ملأتثري املسمرية أو ع

  420                                 ال بد من الوقاية من األمراض املعدية
 420 سبيل الوقاية من املرض املعدي      

 420  اخلروج من منطقة تفشى فيها الطاعون   
 421  السجود عند وقوع الزلزال    

 421  حتديد النسل        
 422        حقيقة السيب 

 423  الشهادة على الزان      
  423   استخدام احلناء ُسنَّة    

   424  إىل أي مدى ميكن طاعة الوالدين يف أمور ختالف الشريعة؟
 426    ال تفرضوا نفسكم مسيطرين   

 426   اخلتان يف سن متقدم ليس ضروراي  
       427 املوعود املسيح مزااي من بعض

ز مل  428    ألوالده الصدقه أموال املوعود املسيح جيُِ
        428 هللا لرسول الدعاء

 428     حديثا أسلم َمن اسم تغيري ضروراي ليس
 429    التربك سبيل على شيئا  املوعود املسيح إعطاء
      430 اللطيف عبد الصاحبزاده من التربك



 430   اللحية من سنة األنبياء    
 431  جواز هتذيب اللحية       

 431  كيفية اللحية      
 431   الم   إنفاق مال احلرام يف نشر اإلس

 432   الوِْرُد إلرعاب احلاكم    
 433   اختيار أسلوب معني لألكل ال خيالف الشريعة 

 434  بيعة املرء مرشدا بعد أن ابيع مرشدا قبله   
 434   أبخذ البيعة   أمُر هللا املسيح املوعود 

 435   طريق البيعة      
 435    الكالم مع املوتى أو األرواح  

 436  أبمر من هللا   ت املسيح املوعود جماهدا
 437     ابختياركم      الشاقة ال تقوموا ابجملاهدات

 437  النفخ على الصدر على سبيل الرقية   
 438   إذا عل م هللا حيلة كان مسموحا هبا  

 438     مساع األغاين من الراديو  
 439    التوسل ابألحياء جائز   

 439   يف التعبري   رأي املعرب ال يؤثر 
 439  التفاؤل ابسم أحد     

 440  التفاؤل بكتاب      

 440     ال جيوز التشاؤم ابسم  
 441    السجود تعظيما ممنوع   

 441  التجسس غري الضروري ممنوع    
 442         جواز التورية وحقيقتها

 444   احلرية الدينية ضرورية    
 446        حقيقة اجلهاد



 446       فتوى منع اجلهاد القتالي
  446   أسباب معارضة األنبياء    
  448    ظلم الكفار واستبدادهم   

 448   إذٌن من هللا للمواجهة    
 449    فكرة اجلهاد املعاصرة خاطئة   

 450    ملاذا ُحر ِم اجلهاد اآلن   
 452  وصربهم    مناذج صدق الصحابة 

 453  شخصية   مصاحللية مبنية على فكرة اجلهاد احلا
 455     النصيحة للجماعة  

 456      ملغي اآلن هاد ابلسيفاجل
 458    جيب أن ينصح احلكام رعيتهم بواسطة العلماء

  460   التماس إىل احلكومة احملسنة   
 464    اجلهادعن أتجيل  قرار املسيح املوعود 

 468   نة حبتة اجللسة السنوية مبنية على أهداف ديي
 468      حالة املشايخ املعاصرين  
 468     خلفية اجللسة السنوية  

  469    استفتاء غريب إلمام جامع يف الهور 
 470  السفر لتعل م الدين     

 470  السفر ألهداف خمتلفة     
 471    ترغيب القرآن واحلديث يف أسفار خمتلفة 

 473 للجلسة والرد عليه  االعرتاض على حتديد اتريخ معني 
  474   حسن التدبري لتبليغ اإلسالم ليس بدعة  

 477    كل زمان يقتضي نظاما جديدا  
        478عمر  أو ليات
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 َوَعَلى َعْبِدِه املِسْيِح املْوُعْودِ  
 

 مقدمة الناشر
 

يف أبسط إمنا يعين علم استنباط األحكام الفقهية، أو ما يُعرف بـ"علم الفقه" 
ة، وهو من العلوم دائمة التشعُّب تبعا تعاريفه استنباط األحكام من أدلتها الشرعي

للتطور احلادث يف كافة جماالت احلياة اإلنسانية، من هنا كان علم الفقه يف 
التاريخ اإلسالمي من أخطر العلوم، نظرا إىل ارتكازه يف كثري من األحوال على 
االجتهادات الشخصية يف فهم النص الشرعي، ومن مث استنباط األحكام الشرعية 

ناء على تلك االجتهادات، وبطبيعة احلال تسببت شىت االجتهادات عرب منه ب
قرون مديدة يف إحداث فُرقة عظيمة بني املسلمني نظرا إىل تعدد اجملتهدين من  
كافة املشارب، حىت لقد كانت الُفرقة تبلغ أبتباع شىت املذاهب الفقهية 

ضحااي اجتهاداهتم، االجتهادية مبلغ االقتتال، وقد راح بعض هؤالء اجملتهدين 
حىت قيل أن الشافعي قُتل أبيدي عوام املالكية، فإان هلل على حال أمة اإلسالم. 
وهكذا ظلت فجوة الُفرقة يف اتساع، واألمة يف ضياع، إىل أن تداركها هللا تعاىل 
برْحة منه، فبعث من جيمع شتاهتا، وُيصِلح أمرها، ويتدارك سوء حال املسلمني 

ا آراء اجملتهدين وفـَرَُّقوا ِدينَـُهْم وََكانُوا ِشيَـًعا ُكلُّ ِحْزٍب ِبَا َلَدْيِهْم َفرُِحون، الَِّذيَن قدَّسو 
،  فبعث هللا تعاىل ذلك املصلح ممثال يف حضرة مرزا غالم أْحد القادايين



  ب 
 

ومجعها  َحَكما عدال إلصالح أمة سيدان خامت النبيني املسيح واملهدي املوعود
 . حتت رايته من جديد

، فمن البديهي أن احلَكم العدل املوعود امللهم من هللا تعاىل وبصفته 
يكون بتُّه يف املسائل الفقهية ابلغا مبلغ القطع واليقني، فال مكان لالجتهاد 
هاهنا، فحيثما ُوِجَد ماء الوحي بُطل التيمم ابجتهاد اجملتهدين. ومع هذا فإن 

د يف استنباط األحكام الفقهية ال مجيع من اجتهدوا قبل مبعث املسيح املوعو 
جُيَْحد فضلهم، فمن اجتهد منهم وأصاب فله أجران، ومن اجتهد خطًأ فلن يعدم 

، بل كان وجودهم ضروراي يف تلك املرحلة ليساعدوا األجر أيضا بفضل هللا وكرمه
األئمة األربعة أبهنم كانوا  الناس يف البقاء ضمن نطاق الشريعة، وهلذا وصف 

. أما وقد بلغ اية كاجلدران األربعة اليت ْحت اإلسالم وحفظت الشريعةيف البد
بعد تقدُّم  حال األمة من التفرُّق والتناحر بسبب االختالفات الفقهية تلك احلال

املسيح املوعود لريفع بنيان الفقه  ، فقد ابت من الضروري أن يبعث هللا الزمان
ابدائ  عه حممد املصطفى الصحيح الذي وضع قواعده من قبُل سيده ومطا

ابلقرآن الكري كالم هللا األقدس، ابعتباره املصدر األول للشرع اإلسالمي احلنيف، 
واملنقولة إلينا ابلتواتر، مث  مث تطبيقه املمثل يف السنة العملية حلضرة خامت النبيني 

والذي نقلته العديد من كتب األحاديث. وهنا  احلديث النبوي املأثور عنه 
نبغي اإلشارة إىل أن سيدان املسيح املوعود ألقى الضوء على مسألة الفرق الواضح ي

بني السنة واحلديث، األمر الذي كان وما زال موضع خلط والتباس لدى كثري من 
ليدلنا على  املتقدمني واملتأخرين، فقد جاء املسيح املوعود واإلمام املهدي 

. فأولوايت الحه بفضل هللا ورْحته مثل ذلك من مواضع اخللل، وِمن مَثَّ إص
 يف مصادر الفقه واضحة كل الوضوح. املسيح املوعود 

مقدمة النارش



 ج  مقدمة النارش
 

وكتاب "فقه املسيح" هو تصنيف منيف يوثِ ق أقوال وأفعال املسيح املوعود 
  فيما يتعلق أبمور الشريعة، واليت تطابق يقينا سنة سيده ومطاعه حممد

إىل األحاديث الستخراج احلكم العملية، مث أييت دور اللجوء  املصطفى 
الفقهي، فما وافق القرآن أخذ به، وما بدا يف ظاهره خمالفا لنص قرآين حاول 
أتويله ِبا يتفق والداللة القرآنية الواضحة، بينما رد ما يعارض منطوق القرآن 

عن أن يكون قد نطق ِبا  بشكل صريح، ُمنز ِها سيده ومطاعه حممد املصطفى 
وىل حضرته قيمة يد حرف، والعياذ ابهلل. ومن انحية اثنية أَ خيالف القرآن ق

لألحاديث اليت تـَُعد  ضعيفة حبسب املعايري اليت ابتدعها احملدثون من عند أنفسهم، 
على أية  ورجَّحها على اجتهاد البشر وِفْقِههم، ألهنا تُنَسب إىل النيب اخلامت 

 حال.
مل يكتب كتااب خاصا يف  ود ومن اجلدير ابلبيان أن سيدان املسيح املوع

موضوع الفقه، وكتاب "فقه املسيح" الذي َنن بصدد التقدي له إمنا هو جمموع 
أقوال وأفعال وردود حضرته على املسائل الفقهية يف مناسبات خمتلفة، مجعها 
مشكورا قسم الفقه ابجلامعة األْحدية بربوة، من بني ثنااي كتاابت وملفوظات 

املتناثرة يف كتبه ويف جريديت "احَلَكم"  إعالانت حضرته ومالحظات ورسائل و 
و"بدر". وكذلك مجَُِع جزء ال أبس به من مادة هذا التصنيف من كتب السرية 

املنشورة حتت عنوان "أصحاب أْحد"، وأيضا بعض فتاوى  ورواايت الصحابة 
أقرها  واليت واملولوي سيد حممد أحسن األمروهي  موالان احلكيم نور الدين 
وقد تـُُوخِ َي احلذر يف قراءة أدبيات اجلماعة قدر  .حضرة املسيح املوعود 

 اإلمكان حىت ال يفلت نص  هامٌّ يف هذا الشأن، وال زال ابب اإلضافة مفتوحا. 
لقد ُروعي يف إعداد هذا الكتاب أال يُقَتَصر فيه على مجع أقوال املسيح املوعود 

 تناول هذا الكتاب أيضا أقوال حضرته حول  حول املسائل الفقهية فقط، بل



  د 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مقدمة النارش

األخرى، األداين مقابل اإلسالم تعاليم قّدم كما الشريعة، وِحَكم الفقه أصول
 ُمثِبًتاأنأحكامالشريعةاإلسالميةزاخرةابحلكمةوتطابقالفطرةأميامطابقة.

"منه"ونلفتعنايةالقارئالكرميإىلأناحلواشي يفالكتاباليتكتُبتبعدها
.إمناهيمنسيداناملسيحاملوعود

العملالضخمإىلالعربيةاألستاذعبداجمليدعامر، وقدانلثوابترمجةهذا
 هللاتعاىلعن خريا.أهلفجزاه حتتإشرافاملكتبالعريب،العربية ُنشر وقد

وجزىكلمن الناطقنيابلضادخريا، هللاعنمجيع هذاشاركيففجزاه إجناز
أمحدالكتاب،وخنصابلذكرالسيدأابحيان،والدكتوروسامالرباقيوالسيدداود

هذاالكتاباحملرتمني.وندعواملوىلالكرميأنجيدكلابحثعناحلقيفعابد
مايرويغليله.آمني.



الناشر
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 على رسوله الكري َنمده ونصلي    بسم هللا الرْحن الرحيم

 
 مقدمة املؤلف

 "فقه املسيح"لـمحة عن 
 

َحَكما عْدال يف العصر  لقد أرسل هللُا تعاىل سيدان مرزا غالم أْحد القادايين 
احلاضر وكلَّفه ِبهام دينية عظيمة. مل تكن مكانته مكانة مفٍت عادي، بل قد 

ة الصواب مع مرور أرسله هللا إلصالح الزمان. وحيثما اَنرف املسلمون عن جاد
هبدي من هللا  الزمان وكثرة املذاهب الفقهية والنـزاعات الداخلية، سعى 

إلعادهتم وتثبيتهم على تلك املبادئ نفسها حبسب مقتضى الشريعة احلقة. بني  
نَّة وعمِل األمة املتواتِر واحلديِث وأعلن حضرته املكانة احلقيقية للقرآن الكري والسُّ 

ي هو املرجع احلقيقي لألمور كلها، ونصح بعدم إاثرة املسائل أن القرآن الكر 
الفرعية كثريا. ويف بعض املسائل رج ح طريقا ولكن مل يدحض الطرق الرائجة 
األخرى، ألن أسلوبه يف األمور الفقهية كان واسعا، وبذلك أعطى عمل األمة 

 ابلتواتر أمهية كبرية. 
يف حياته أن الضيوف القادمني من  كان األسلوب املتَّبع للمسيح املوعود 

يرد  عليها. وكانت سلسلة  اخلارج كانوا يطرحون األسئلة يف جملسه وكان 
األسئلة واألجوبة جتري يف أثناء نزهته أيضا، كما كان ميلي الردود على األسئلة 

 الواردة يف الرسائل اليت تصله.

المؤلفمقدمة 
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عادة، ويف بعض  يرد  على األسئلة الفقهية بنفسه كان املسيح املوعود 
األحيان كان أيمر احلكيم املولوي نور الدين واملولوي سيد حممد أحسن األمروهي 
ابلرد عليها. فكانت فتاوامها أيضا تُنشر أحياان يف جريدة احلكم وبدر إىل جانب 

. ويف بعض األحيان كان السؤال يُطرح يف جملسه فتاوى املسيح املوعود 
  د على السؤال، ويصادق عليه املسيح املوعود فكان يشري إىل أحدمها، فري
 . 

لقد ُروعي يف إعداد هذا الكتاب أال يتم االكتفاء جبمع كافة أقوال املسيح املوعود 
  حول املسائل الفقهية فقط بل حاولنا أيضا أن جنمع أقواله حول أصول

خرى،  كما قد م تعليم اإلسالم مقابل األداين األ  الفقه وِحكم الشريعة، ألنه 
كذلك أثبت أن أحكام الشريعة اإلسالمية زاخرة ابحلكمة وتطابق الفطرة أميا 

 مطابقة. 
ورسائله وإعالانته  لقد مجعنا يف هذا الكتاب املادة من كتب املسيح املوعود 

وملفوظاته اليت كانت تُنشر دائما يف جريدة احلكم وبدر، وكذلك مجعناها من  
ملنشورة بعنوان: "أصحاب أْحد" بُغية إبراز مهمة كتب السرية ورواايت الصحابة ا

األصلية. وقد حاولنا قراءة أدبيات اجلماعة قدر اإلمكان  املسيح املوعود 
 حىت ال يفلت نص  هامٌّ يف هذا الشأن، ولكن جمال اإلضافات ما زال مفتوحا. 

ة ، لذلك نقلناها مباشر لقد نُقلت النصوص يف هذا الكتاب من مصادرها األصلية
لقد كانت يف جريدة احلكم  من جريديَت "احلكم" و"البدر" بدال من امللفوظات.

أو بدر بعض األخطاء وُصحِ حت يف امللفوظات، فنقلنا النصوص مثلها حبسب 
 التصحيح الوارد يف امللفوظات. 

. فقد بدأ كانت هناك جريداتن تصدران يف قاداين يف حياة املسيح املوعود 
م، وكانت 1902م، أما "البدر" ففي عام 1897" يف عام صدور جريدة "احلكم



 ز  
 

تُنشر يف هاتني اجلريدتني. ظلت جريدة "البدر" تصدر إىل  ملفوظاته 
م ابسم "البدر" مث بدأت تصدر ابسم "بدر" اعتبارا من 13/4/1905
م، لذلك ُكتب االسم "البدر" يف هناية بعض املقتبسات، وُكتب 20/4/1905

 ها. "بدر" يف هناية بعض
لقد أعانين يف إجناز هذا العمل كثري من األساتذة األفاضل واإلخوة الكرام 
فأشكرهم مجيًعا جزيل الشكر وأدعو هلم أن جيزيهم هللا تعاىل أحسن اجلزاء يف 

 الدارين خريا. آمني.
 

 نذرانتصار أمحد 

 قسم الفقه، ورئيس داعية اجلماعة
 ابجلامعة األْحدية بربوة

 م2015/ 15/4
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 1 فِقْهُ املَسِيْح
 

 
 املنهج الفقهي للحكم العدل

 لقد بعث هللا تعاىل سيدان مرزا غالم أمحد القادايين، املسيح واملهدي املوعود 
َحَكما عدال إلصالح األمة اإلسالمية حني كانت األمة عرضة للتشتت والُفرقة، 
وكانت األداين األخرى كلها هتاجم اإلسالم، وكانوا يرّدون املسلمني عن دينهم 

 مستغلني احنطاطهم السياسي والديين. 
فرقة، بسبب اخلالفات  72لقد افرتقت األمة اليت كانت كجسد واحد إىل 

الغريب يف األمر أن سبب الُفرقة مل يكن األصول بل كان املسائل الداخلية. و 
 الفرعية. 

كان كالم هللا القرآن الكرمي موجودا بصورة حبل هللا، ولكن كل ِفرقة كانت تفسره 
وبني  تفسريا خمتلفا بناء على النـزاعات الداخلية. اشتدت اخلالفات يف أمور الفقه

قران  13أو  12ت تسري جنبا إىل جنب منذ مع أن املذاهب الفقهية كاناملذاهب 
ماضية، وكانت املناقشات واملناظرات أيضا تُعقد بينها. ولكن يف هذه املرحلة 
حتصنت كل فرقة يف حصن موقفها، ومل تكن مستعدة لتسمع رأي غريها. لقد 

 هذا الوضع كما يلي: ذكر املسيح املوعود 
وشافعي، ومالكي وحنفي، وحزب  "افرتقت األمة، وتشاجرت امللة، فمنهم حنبلي

املتشّيعني. وال شك أن التعليم كان واحدا، ولكن اختلفت األحزاب بعد ذلك، 
فرتون كل حزب مبا لديهم فرحني. وكل فرقة بىن ملذهبه قلعة، وال يريد أن خيرج 
منها ولو وجد أحسن منها صورة، وكانوا لَعماِس إخواهنم متحصنني. فأرسلين هللا 

ياصي، وأستدين القاصي، وأُنذر العاصي، ويرتفع االختالف ألستخلص الص
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ويكون القرآن ماِلَك النواصي، وِقبلَة الدين." )مرآة كماالت اإلسالم، اخلزائن 
 (560-559، الصفحة: 5الروحانية، اجمللد

مأمورا من هللا يف زمن افرتاق األمة وتشتتها  لقد جاء املسيح املوعود 
هللا تعاىل أنه هو املسيح واملهدي املوعود الذي أنبأ النيب  وضالهلا، واّدعى أبمر من

  مبجيئه. احلق أن احلديث املعروف واملذكور يف صحيح البخاري يشري إىل بعثته
 فقال النيب . َوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه لَُيوِشَكنَّ أَْن يـَْنزَِل ِفيُكْم اْبُن َمْرمَيَ َحَكًما :

َعْداًل فـََيْكِسَر الصَِّليَب َويـَْقُتَل اخْلِْنزِيَر َوَيَضَع اْلِْْزيََة َويَِفيَض اْلَماُل َحَّتَّ اَل يـَْقبَـَلُه 
نـَْيا َوَما ِفيَها. )صحيح البخاري،  َأَحٌد َحَّتَّ َتُكوَن السَّْجَدُة اْلَواِحَدُة َخيـْرً  ا ِمْن الدُّ

 كتاب األنبياء، ابب نزول عيسى بن مرمي( 
ويف رواية يف سنن ابن ماجة: "حَكما مقسطا"، و"إماما عدال". )سنن ابن ماجه، 

 كتاب الفنت، ابب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مرمي(
 : حبسب النبوءة متاما وقال فقد اّدعى املسيح املوعود 

َحَكما. مل ميض وقت طويل حني كان املقّلدون وغري تعاىل  "لقد جئُت من هللا
املقلدين يستخرجون أخطاء بعضهم، وكانت الِفرق األخرى تتناحر فيما بينها  
كالسباع، ويكّفر بعضهم بعضا ويُعّد بعضهم بعضا جنسا. لو ُوجد سبيل 

؟ لقد تطرّقت إليهم واحد لالطمئنان فلماذا كل هذه اخلالفات والُفرقة يف قوم
احلقيقة. ففي هذا الوقت من الُفرقة كان ضروراي أن  جادة األخطاء وابتعدوا عن

ذلك متاما وأرسل فيهم َحَكما".  حيكم هللا تعاىل بنفسه يف األمر، ففعل 
 ( 3-2م، الصفحة: 30/9/1904)احَلَكم، العدد: 

ية واملذهبية أن يكون احلَكم كان ضروراي للبّت يف خالفات األمة اإلسالمية الفقه
حمايدا. فإذا كان احلَكم ينتمي إىل فرقة معينة سلفا أو كان حيسب نفسه مطيعا أو 

 : مقلدا لفرقة، ملا كان ألحد أن يقبل ُحكمه. فقال املسيح املوعود 
لقد جئُت َحَكًما؛ فهل جيب على احَلَكم أن يصبح مريدا لِفرقة معينة، ويؤمن "

. بل سريّد ويرتك احَلَكم بعض 72فرقة معينة من الِفرق الـ  حبديث تتمسك به
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م، 10/2/1905األحاديث ويُعّد بعضها صحيحة." )احلكم، العدد: 
 (. 4الصفحة:

وقال أيضا: "لقد سِّي املسيح املقبل َحَكما، وهذا االسم حبد ذاته يشري إىل أنه 
حينذاك، فيكون موجودين  ...ستكون هناك أخطاء، وأصحاب اآلراء املتباينة

ُحْكُمه هو انفذا. إذا كان احَلكم سيقبل كل شيء فلماذا سِّي َحَكما أصال؟" 
 ( 2م، الصفحة: 17/11/1902)احلكم، العدد: 

أن احَلَكم يف احلقيقة يشبه حَرما مهمته توفري األمن للناس إبنقاذهم  لقد بنّي 
 من اخلالفات، فقال ما نصه: 

ليحّكموه فيما شجر بينهم وليجعلوه من الفاحتني، وليسّلموا وهللُا أرسل عبًدا "
)من  تسليًما وال جيدوا يف أنفسهم حرًجا مما قضى، وذلك هو احَلَكُم الذي أتى

... أيها الناس، كنتم تنتظرون املسيح فأظهره هللا كيف شاء، فأسِلموا الوجوه هللا(
د وأنتم ُحُرم، فكيف حتُِّلون آراءكم األهواء. إنكم ال حتُِّلون الصي لرّبكم وال تّتبعوا
، 18." )اهلدى والتبصرة ملن يرى، اخلزائن الروحانية، اجمللد1وعندكم َحَكم؟

 (339-338الصفحة: 
األمة من كل اْلوانب والنواحي، وأصلح ما فسد  لقد أرشد املسيح املوعود 

قد تفرّقت ِفرقا وِشَيعا  من معتقداهتم وأعماهلم. كانت األمة عند بعثته 
خمتلفة، وكانت اخلالفات الفقهية أيضا يف أوجها، واالنقسامات بني األحناف 
وغريهم كانت واضحة جلية يف القارة اهلندية. كان األحناف يعتزون بكوهنم 
أحنافا، وكانوا قد أوصدوا طريق االجتهاد يف أمور الدين أبيديهم وكانوا يفتخرون 

ن جانب آخر كان أهل احلديث يعارضون األحناف أميا بتقليد أئمتهم. وم
                                                 

الذي إن اآلراء املتفّرقة ُتشابه الطرَي الطائرَة يف اهلواء، واحَلَكُم ُيشابه احلرَم اآلمن  احلاشية:  1
، فكما أن الصيد حرام يف احلرم إكراًما ألرض هللا املقّدسة، فكذلك اتّباع من اخلطاء نيُؤم

اآلراء املتفّرقة ... حرام مع وجود احَلَكم الذي هو معصوم ومبنـزلة احلرم من حضرة العزّة، بل 
 عليه، وال يؤخذ شيء إال ِمن يديه. منه.ض كلُّ أمر تعر أن يقتضي مقاُم األدب 
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فكانت جتري فيهم املناظرات يف األمور الفرعية. كان أهل احلديث  معارضة،
ويُبالغون يف مرتبة احلديث وأمهيته كثريا، حَّت أهنم كانوا يُنـزِلون  يسمون موحدين

ال احلزبني كِ   الصحيحني منـزلة القرآن الكرمي عمليا. فأصلح املسيح املوعود 
 وأرشدهم إىل الصراط املستقيم فقال: 

"فلو تدبّران: ملاذا يـَُعدُّ العمل هبذين الكتابني واجبا؟ سنرى أن َمثل هذا الوجوب  
كمثل وجوب العمل بكافة اجتهادات اإلمام األعظم، أي املذهب احلنفي، عند 

منذ زمن األحناف. ولكن للعاقل أن يفهم أنه ليس واجبا شرعيا بل قد اخُتلق 
قصري بتأثري من بعض األفكار. إنكم تعرتضون على املذهب احلنفي أبهنم 
يتمسكون ابالجتهادات اليت ال أصل هلا ويقلِّدون شخصا واحدا بغري حق اتركني 
النصوص الشرعية البينة، أَفال يقع االعرتاض نفسه عليكم أبنكم تتشددون على 

ة واملعرفة احلقيقية؟ تقولون دائما أبنه التقليد دون مربر؟ ملاذا ال تطلبون البصري 
مجيع  اعتربتَ جيب العمُل حبديث ثبت صحته وترُك غري الصحيح. فلماذا إًذا 

األحاديث صحيحة بال شرط كاملقلدين؟ أّي دليل شرعي عندك على ذلك؟" 
 ( 21-20، الصفحة: 4)مناظرة لدهيانه، اخلزائن الروحانية، اجمللد

أسلواب فقهيا جديدا بصفته إمام الزمان، فكان  لقد أوجد املسيح املوعود 
أساسا للفقه األمحدي. نالحظ مالمح أسلوبه الفقهي األساسية يف كتبه 

يف كل جانب من جوانب األصول ومسائل الفقه  وملفوظاته. لقد أرشدان 
وهداان إىل التوازن واالعتدال وثّبتنا على الصراط املستقيم. وفيما يلي بعض النقاط 

 مة ألسلوبه الفقهي: امله

 القرآن الكرمي هو األصل وامليزان واملعيار واحملك احلقيقي. -1
على أسس الشريعة من جديد وأَمران ابالعتصام  لقد ثّبتنا املسيح املوعود 

حببل هللا تعاىل الذي نبذه الناس، فأرشدان إلزالة اخلالفات املتبادلة إىل أن القرآن 
 ر واحملك، فقال: الكرمي هو امليزان واملعيا
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"إن مذهيب يف ُحّجّية الكتاب والسنة هو أن كتاب هللا مقدَّم وإماٌم. املعاين اليت 
ُتستنَبط يف قضية ما من األحاديث النبوية وال ختالف كتاب هللا سُتقبل حجًة 
شرعية، أما املعاين اليت تعارض نصوص القرآن البينة فلن نقبلها أبدا، بل سنستنبط 

قدر استطاعتنا، معايَن توافق وتطابق نصًّا بيِّنا يف كتاب هللا. ولو من احلديث، 
تفسريه فسنعّده موضوًعا."  وجدان حديثا خيالف نص القرآن الكرمي ومل نقدر على

 ( 12-11)املرجع السابق، الصفحة:

 التواتر حجّية السنة و  -2
ديث، وَعقد القرآَن الكرمي معيارا الختبار صحة احل لقد جعل املسيح املوعود 

مناظرة حول هذا املوضوع مع الشيخ حممد حسني البطالوي وهي مسجلة بعنوان: 
فيها  من اخلزائن الروحانية. وقد وّضح  4"احلق، مناظرة لدهيانه"، يف اجمللد 

ّنة واحلديث، وقال أبن السّنة شيء مرتبة احلديث احلقيقيَّة، وبنّي الفرق بني السُّ 
العملية اليت ظلت معموال هبا يف  ّنة هي أسوة النيب واحلديث شيء آخر. السُّ 

األمة ابستمرار، لذا نعّلق هبا أمهية كبرية، وال جنعل القرآن الكرمي حمكا الختبارها، 
 غري أن هناك حاجة إىل اختبار صحة احلديث على حمك القرآن الكرمي. 

 ّنة واحلديث: موّضحا الفرق بني السُّ  فقال 
"ال أُعّد احلديث والسنَّة شيئا واحدا كما هو هنج احملدثني العاديني. بل احلديث 

الذي حيظى  شيء والسنَّة شيء آخر. املراد من السنة عندي هو عمل النيب 
بتواتر العمل به، وقد ظهر مع القرآن الكرمي منذ البداية وسيبقى معه إىل األبد، أو 

ّنة فعل رسول هللا آن الكرمي قول هللا تعاىل السُّ ميكن أن نقول بتعبري آخر أبن القر 
 ،التعليق على املناظرة بني البطالوي واْلكرالوي، اخلزائن الروحانية( ".

 (210-209، الصفحة: 19اجمللد
 أيضا:  وقال 

"إنه ملن خطأ الناس أْن حيسبوا السنة واحلديث شيئا واحدا مع أهنما شيئان 
مبئة ومخسني عاما ملا  ث اليت دّوِنت بعده منفصالن. لو مل توجد األحادي
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فُقدت السنة ألن سلسلتها كانت جارية جنبا إىل جنب منذ اليوم الذي بدأ فيه 
اليت خرجت من لسانه  نزول القرآن الكرمي. أما األحاديث فتتضمن أقوال النيب 

  مث دوِّنت يف القرن الثاين بعدهدد: ، ع6، جملد41." )جريدة "احَلَكم"، رقم
 (2م، ص17/11/1902

ّنة وعمل األمة املتواتر مقابل أمهية كبرية على السُّ  لقد عّلق املسيح املوعود 
 احلديث وقال: 

"من اخلطأ الظنُّ أن تفاصيل الصوم والصالة وغريها قد ُعِلمت بواسطة األحاديث 
 فقط. بل احلق أهنا ظلت معلومة نتيجة تواتر العمل هبا. واحلق أنه ال عالقة
لسلسلة تواتر العمل بعلم احلديث، بل إهنا تالزم كل دين بصورة طبيعية." )مناظرة 

 ( 26، الصفحة: 4لدهيانه، اخلزائن الروحانية، اجمللد
العالقة بني السنة وعمل األمة املتواتر وبنّي السبب  وّضح املسيح املوعود  لقد

 جعلْتها حجة قوية، فقال: ّنة، وهو أن سلسلة عمل األمة املتواتر وراء أمهية السُّ 
"األحاديث على قسمني. القسم األول هو الذي حظي حبماية كاملة من خالل 
تواتر العمل، أْي األحاديث اليت دعمْتها سلسلة تواتر العمل الـُمحَكمُة والقوية 
اليت ال ريب فيها، فأوصلتها إىل مرتبة اليقني، وهي تشمل مجيع ضرورات الدين 

د واملعامالت وأحكام الشرع املتني." )مناظرة لدهيانه، اخلزائن والعبادات والعقو 
 (35، الصفحة: 4الروحانية، اجمللد

 لألحاديث أفضلية على اجتهاد البشر. -3
القرآن الكرمَي معيارا الختبار األحاديث  فمن انحية جعل املسيح املوعود 

ورّجح السنَّة وعمل األمة املتواتر على احلديث وأنزهلما منـزل القطعية واليقني، ومن 
اليت تـَُعّد ضعيفة حبسب معايري احملدثني اليت -انحية اثنية رجح األحاديث 

على  نيب على اجتهاد البشر وِفْقِههم، ألهنا تُنَسب إىل ال -اخرتعوها أبنفسهم
 مجاعته قائال:  أية حال. ففي هذا اجملال نصح 
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"من واجب مجاعتنا أنه إذا مل يكن احلديث معارضا أو خمالفا للقرآن الكرمي والسنَّة 
لوه على فقٍه صنعه  أن يعملوا به مهما كانت درجته ضعيفة، وجيب أن يفضِّ

اخلزائن الروحانية، البشر." )التعليق على املناظرة بني البطالوي واْلكرالوي، 
 (212، الصفحة: 19اجمللد

 إحياء الروح احلقيقية للشريعة. -4
: "حييي الدين ويقيم الشريعة." لقد أوحى هللا تعاىل إىل املسيح املوعود 

 ( 79، الصفحة: 22)حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية، اجمللد
م الشريعة بصورهتا يف هذا اإلهلام أن الدين سُيحيا بواسطته وتقا لقد أُخرب 

كّل ما كان يعارض الشريعة وعّده بدعة ونصح مجاعته   الصحيحة. فمنع 
 ابجتناهبا، فقال: 

"كل ما يُعمل به خالف كتاب هللا فهو بدعة كله، وكل بدعة يف النار. املراد من 
اإلسالم أال ينحرف اإلنسان عن القانون احملدَّد أبدا. هل حيق ألحد أن يصنع 

والقرآن وهنج الُسّنة."  بعد أخرى... ليس لنا مبدأ سوى النيب شريعة مرة 
 (59م، الصفحة: 13/3/1903)البدر، العدد: 

اخلرية وإجياد الطرق األخرى،  أيضا: "إن ترك أعمال رسول هللا  وقال 
وترك القرآن الكرمي وقراءة األوراد والقصائد األخرى، واخرتاع األذكار املتنوعة بدال 

ليس ملتعة الروح بل ملتعة النفس." )احلكم، العدد:  ل الصاحلةمن األعما
 (8م، الصفحة: 31/7/1902

مجاعته من كل نوع من البدعات ونصحهم ابلتأسي  لقد منع املسيح املوعود 
الصحيحة، ووّصاهم ابجتناب التقاليد السيئة كلها مثل قراءة  بُسّنة النيب 

والتعزية يف اليوم األربعني بعد موت أحد،  الفاحتة لثالثة أايم من موت أحد،
وختم القرآن والبدعات املتعلقة  2سقاطإ، 1واحتفال مولد النيب، تصور الشيخ

                                                 
 مقتداه بُغية التقرب إىل هللا تعاىل حبسب زعمه. )املرتجم( أي يقبع أحد يفكر يف  1
 أي إسقاط الذنوب عن امليت. )املرتجم(  2
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ووّجههم إىل خلق حب هللا ورسوله يف قلوهبم، واستنكر الرتكيز أكثر من  بعاشوراء،
 املفروض على املسائل الظاهرية فقط. وقال أبن هللا أرسله لتوطيد اإلميان يف
القلوب، وأن العمل ابملسائل الظاهرية فقط وعدم فهم احلقيقة خطأ كبري، وأن هللا 

 قد أرسله بصفة جمدد يرشد الناس حبسب حاجة الوقت، فقال: 
"اجملدد الذي أييت إمنا أييت حبسب حاجة الوقت وال أييت لبيان مسائل االستنجاء 

 ( 4م، الصفحة: 19/5/1899والوضوء." )احلكم، العدد: 
 يف إحدى رسائله:  كذلك كتب 

"أان جمدد يف الشريعة والطريقة كلتيهما. التجديد ال يعين اإلنقاص أو الزايدة ألن 
هذا نسخ، بل املراد من التجديد هو البيان جمددا وأتكيدا، مع ذكر األصل، 
ويكون إصالح ما حصل من اخللل يف املعتقدات وما حلقها من الزوائد املتنوعة، 

يف كسب األعمال الصاحلة من الكسل، وما مل يـَُعد حمفوظا من سبل  أو ما وقع
م، 24/6/1900وقواعد السلوك إىل هللا والوصول إليه." )احلكم، العدد: 

 ( 3الصفحة: 

 العمل بقياسات اجملتهدين املسلَّم هبا واجب -5
بصفته َحَكما عدال يف النـزاعات الداخلية، وأرشد  لقد حكم املسيح املوعود 

إىل الطريق الصحيح واملعتدل يف املسائل املختلف فيها بني أفراد األمة اإلسالمية 
واليت كانت تُعقد حوهلا املناظرات أيضا. إضافة إىل ذلك عّلق أمهية كبرية على 

وخاصة املسائل اليت كانت اجتهاد األمة يف املسائل الفقهية املتداولة واملسلَّم هبا، 
مبنية على اجتهادات صلحاء األمة املطهَّرين وال تزال األمة اإلسالمية تعمل هبا 

 : منذ قرون، فقال 
"أؤكد للمسلمني مجيعا أين لسُت على اختالف مع املسلمني اآلخرين يف أّي 

بينة ُحكم من األحكام. فكما يرى مجيع املسلمني العمل أبحكام القرآن الكرمي ال
واألحاديث الصحيحة واجتهادات اجملتهدين املسّلم هبا واجبا كذلك أرى أان 

 ( 82، الصفحة: 4أيضا." )مناظرة لدهيانه، اخلزائن الروحانية، اجمللد
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 احرتام السلف الصاحل -6
بصفته حكما عدال يف مسائل اختالفية كثرية وأّكد على موقف  لقد حكم 

يقع بسببها اعرتاض على بعض من السلف  معنّي، فأاثر بعُض الناس أسئلة
من اخلوض يف هذه األمور. فمثال، ذُكر أن  الصاحل املعرتف هبم. فمنع 

 : بعض الصلحاء يسمعون األحلان، فهل هذا جائز؟ فقال 
"إن سوء الظن بصلحاء الدين على هذا النحو ليس جيدا، بل جيب إحسان 

سع الشعر." )البدر، العدد:  أيضا الظن هبم. يثبت من احلديث أن النيب 
 (6م، الصفحة:17/11/1905

كذلك سأل أحد عن بعض الطرق اخلاصة بصوفيني من فئة النقشبنديني فقال 
  أبننا ال نرى حاجة إىل هذه الطرق. فقال السائل: إذا كانت تلك الطرق

اء هللا تنايف الشريعة فقد عمل هبذه البدعة الصلحاُء الكبار واملشاهري مبن فيهم أولي
مثل أمحد السرهندي الذي اّدعى أنه جمدد القرن احلادي عشر، وعّلموها الناَس 

لقد أتى على اإلسالم زمان حني  ":  ورغبوهم فيها. فقال املسيح املوعود 
كان احلماس السم هللا يف طور الفتور يف قلوب املسلمني بسبب كثرة الفتوحات 

والرفاهية. فإذا اختار هؤالء الصلحاء يف ذلك والثروة الدنيوية وكثرة وسائل البذخ 
الوقت أعماال كانت مفيدة يف رأيهم يف أثناء ذلك املرض الروحاين الوابئي، فكان 
ذلك بناء على ضرورة مؤقتة، وجيب تفويض هذا األمر إىل هللا نظرا إىل حسن 

 (  70-69، الصفحة: 2اجمللد )سرية املهدي ملرزا بشري أمحد  "نيتهم.
الرغم من االختالف يف بعض معتقدات السلف الصاحل عّلق املسيح املوعود على 
  ِوذكر مكانتهم الرفيعة أيضا. ولقد انل م وقبوهلهمأمهيًة كبرية على  احرتام

هذا الشرف بوجه خاص اإلمام أبو حنيفة رمحه هللا الذي اهتمه املشايخ املعارضون 
خصِّ أهل احلديث الذين يقولون قران بكونه من "أهل الرأي"، وابأل 13له منذ 

 دائما أن اإلمام املذكور تدّخل يف الشريعة ابستخدامه القياس.
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حول هذا املوضوع يف كتابه "مناظرة لدهيانه" خماطبا املولوي حممد  فقد قال 
 حسني البطالوي:

"أيها املولوي احملرتم، أرجو أال تنـزعج؛ لو أحسنت الظن ولو قليال ابإلمام الصاحل 
 حنيفة رمحه هللا، ملا استخدمت حبقه كلمات االستهزاء واالستخفاف هكذا. أيب

إنك ال تدرك عظمة اإلمام احملرتم الذي كان البحر األعظم واآلخرون فروعه. إن 
وصفه بـ "أهل الرأي" خيانة كربى. كان لإلمام اهلمام أيب حنيفة رمحه هللا ابع 

ابإلضافة إىل كماله يف علم آاثر  طويل يف استنباط املسائل من القرآن الكرمي
من كتابه:  307النبوة. رحم هللا جمدد القرن الثاين عشر الذي قال يف الصفحة 

"املكتوب" إن لإلمام األعظم مماثلة روحانية مع املسيح املقبل يف استنباط املسائل 
 ( 101، الصفحة: 4من القرآن الكرمي." )مناظرة لدهيانه، اخلزائن الروحانية، اجمللد

كان لإلمام أيب حنيفة يد طوىل يف استخراج املسائل من القرآن الكرمي لذا كان 
يؤول بعض األحاديث أو كان يرتكها. فبناء على ذلك كان معارضوه يعرتضون 

 عليه. واحلق أن فتاواه مل تكن تنايف القرآن واحلديث. يقول املسيح املوعود 
 يف ذكر هذا األمر: 

أفضل وأعلى من األئمة الثالثة اآلخرين من حيث قوة "كان اإلمام املذكور 
اجتهاده وعلمه ودرايته وفهمه وفراسته، وإن القوة اليت وهبها هللا تعاىل له 
للوصول إىل القرار الصائب كانت متقدمة، حبيث كان يستطيع أن يفّرق بني 
الثبوت وعدمه بكل سهولة. ومتثَّلت موهبة قوة إدراكه بوجه خاص يف فهم 

رآن الكرمي. وكان لطبعه انسجام خاص مع كالم هللا تعاىل، وكان قد بلغ من الق
املعرفة مبلغا أعلى؛ لذلك اعرُتَِف مبرتبته العليا يف االجتهاد واالستنباط اليت 

شارة اإلتقاصر عنها اآلخرون. سبحان هللا، كيف فِهم هذا اإلمام الرابين والذكي 
كشيء رديء أحاديث كثرية كانت تعارضها، ، وترك  واحدة يةآلرفيعة العليا و ال

، 3وما خاف طعن اْلهالء قط." )إزالة األوهام، اخلزائن الروحانية، اجمللد
 (385الصفحة: 
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 أحكام الشريعة حكيمة -7
هذه املفاسد اليت كان ينشرها  ةبكل قوة وشد لقد دحض املسيح املوعود 

مه أصناف االعرتاضات، فقد معارضو اإلسالم املعاصرون وكانوا يوّجهون إىل تعلي
حق الدفاع عن حياض اإلسالم. إن كتابه اْلليل "الرباهني األمحدية  أّدى 

 على حقية كتاب هللا القرآن والنبوة احملمدية" غين عن التعريف، فقد سّجل 
يف هذا الكتاب أدلة دامغة على صدق تعليم اإلسالم الطاهر وأثبت أن تعليمه 

أن مسائله كلها هتدف إىل خري البشر وتطابق الفطرة البشرية يطابق الفطرة متاما، و 
 : متاما، أي أن مجيع أحكامه حق حمض، فقال 

"ال يوجد على وجه األرض اليوم، من الكتب املوحى هبا، كتاب يثبت أنه كالم 
هللا تعاىل ابألدلة القاطعة إال القرآن الكرمي، والذي مبادئ النجاة فيه مبنية على 

ق وواقع احلال متاما، ومعتقداته كاملة وحُمَكمة حبيث تشهد الرباهني الصدق واحل
القوية على صدقه، وأوامره قائمة على احلق احملض، وتعاليمه منـّزهة متاما من 
شوائب الشرك والبدعة وعبادة اخللق بكل أنواعها، وفيه احلماس البالغ منتهاه 

وَمزِيَـُّتُه الفريدة أنه زاخر أبسرار وحدانية . إلظهار توحيد هللا وعظمته وكماله 
هللا تعاىل متاما، وال يصم هللَا تعاىل بوصمة نقص أو عيب أو أية صفة سلبية، وال 
يريد أن يَفرض على أحد أي معتقٍد قهرا بل يبني أدلة صدق تعاليمه أوال، ويثبت  
 كل مطلب وهدف ابحلجج والرباهني، ويبني أبدلة واضحة صدق كل مبدأ
بوضوح اتم، ويوصل إىل مرتبة اليقني الكامل واملعرفة التامة، ويزيل ابلرباهني 
الساطعة كل املساوئ واخلبائث وأنواع اخللل واملفاسد اليت تسرَّبت إىل معتقدات 
الناس وأعماهلم وأقواهلم وأفعاهلم، ويعّلم مجيع اآلداب اليت ال بد للمرء من تعلُّمها 

قيقة، ويدفع كل فساد ابلقوة نفسها اليت انتشر هبا يف ليكون إنساان على وجه احل
األايم الراهنة. إن تعليمه مستقيم وقوي وسليم متاما وكأنه مرآة ألحكام الطبيعة 
وصورة انعكاسية لقانون الفطرة، وإنه لبصارة القلب، وبصريته كشمس تبهر 

 (82-81ة: ، الصفح1العيون." )الرباهني األمحدية، اخلزائن الروحانية، اجمللد
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حججا قوية يف أتييد موقفه ورّد ردودا عقلية على مجيع املسائل  فقد بنّي 
وأماط اللثام عن حقيقة كل مسألة مبا فيها تعدد الزوجات أو اإلرث، الذي فُرض 
، فكشف  فيه للمرأة نصف نصيب الرجل، أو االعرتاض على زواج املتعة أو التبينِّ

أو  1على تعليم "النيوك" ل اعرتاضاته حقيقة كل مسألة سواء كان من خال
 من خالل الرد على اعرتاض األعداء على مسألة "احمللِّل" وما شاهبه.

لقد بنّي حضرته احِلكَم وراء أركان الصالة ومنافع الوضوء والصالة الباطنية 
ابإلضافة إىل فوائدها الظاهرية والطبية، كما فّصل فلسفة مواقيت الصالة وأثبت 

املسائل كلها  ها املختلفة تطابق حقائق احلياة وظروفها. وبنّي أن مواقيت
ابألدلة العقلية سواء أكانت مسألة األذان يف أذن الوليد أو املنافع الكامنة يف 

 الصالة مجاعًة أو احِلكم يف احلج. 
لقد رّد حضرته على االعرتاضات يف كتاابته وخطاابته ابألدلة العقلية والنقلية، 

يُقنع ابألدلة العقلية أانسا ما كانوا يعريون اهتماما لألدلة النقلية، فقال: وسعى أن 
"إنه ملن أجلى البديهيات أن الذي يضل الطريق بسبب العقل ال يقتنع إال 
ابلعقل، ومن ضل الطريق نتيجة العقل ال يعود إىل الصراط السوّي إال ابلعقل." 

 (67)املرجع السابق الصفحة: 
اب يطابق العقل والفطرة متاما وقّدم هبذا الشأن مثال أن احلج وأثبت 

 احلاجات البشرية، فقال: 
"كما سنُّوا قانون الطالق بعد جتارب كثرية، كذلك سوف ترون أهنم سيصوغون 
قانوان يشبه احلجاب اإلسالمي يف أورواب أيضا مضطرين يوما من األايم، وإال 

البهائم حَّت تتعذر معرفة َمن هو ستؤول األمور إىل أن يصبح الرجال والنساء ك
 (434، الصفحة:19والد هذا أو ذاك." )نسيم الدعوة، اخلزائن الروحانية، اجمللد

                                                 
، أيمره اهلندوس اآلريني وَلٌد ذكرإن ملخص تعليم "النيوك" هو أن َمن مل يوَلد له من   1

 الفيدا أن جيعل زوجته تضاجع شخصا آخر للحصول على األوالد، ولن ينال النجاة بغري
 ذلك. )املرتجم(
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 قداسة نبوءات النيب  -8
ببعض الرُّخص الشرعية اليت أجازها هللا تعاىل  لقد عمل املسيح املوعود 

ولكن الناس تركوا العمل هبا من تلقاء أنفسهم. فمثال قد أجيز اْلمُع بني 
بني الصالتني  الصالتني تيسريا على الناس. فقد مجع املسيح املوعود 

حلاجات دينية حبتة إضافة إىل السفر وأحوال الطقس السيئة. ويف بعض األحيان 
إىل مجعها إىل عدة شهور. فاعرتض على ذلك بعض املعرتضني  اضطر 
هلم املوضوع بكل لطف ورِفق وقال أبنه جيمع بني الصالتني حبسب  فشرح 

وال يستخّف، والعياذ ابهلل، مبسألة الصالة  حكم الشريعة وحتقيقا لنبوءة النيب 
 املوقوتة، فقال:

ك أنين ال أفعل ذلك دون تفهيم "فإذا كنا جنمع الصالة اآلن فإن السبب وراء ذل
من هللا أو إلقاء أو إهلام منه. هناك أمور ال أكشفها ولكن معظمها تكون واضحة 

قد أنبأ  تلقائيا. فما كشفه هللا يل عن اْلمع بني الصالتني هو أن رسول هللا 
حبقي نبوءة عظيمة قائال: "جُتمع له الصالة" وقد حتققت اآلن." )احلكم، العدد: 

 (1م، الصفحة: 24/11/1902
وقال مبناسبة أخرى: "انظروا، أان أيضا أعمل ابلرَخص، لقد مر أكثر من شهرين 
منذ أن بدأت مجع الصالتني، وذلك بسبب مرضي وانشغايل الكثري يف أتليف 
تفسري سورة الفاحتة، وبسبب مجع الصالة حاليا حتقق احلديث الذي جاء فيه: 

ة سُتجمع للمسيح املوعود. يتبني أيضا من هذا "جُتمع له الصالة"، أي أن الصال
احلديث أن املسيح املوعود لن يؤم الصالة بل سيؤمها غريه، وهذا اإلماُم جيمع 
الصالة للمسيح، فهذا ما حيدث حاليا. واليوم الذي ال أستطيع أن أحضر الصالة 

ل بسبب شدة املرض ال جُتمع فيه الصالة. يتبني من كلمات هذا احلديث أن رسو 
قال ذلك على سبيل احلب أبن هذا سيحدث من أجله، فعلينا أن حنرتم  هللا 

وأال هنملها وإال سيكون ذلك ذنبا كبريا إن نظران إليها  ونبّجل نبوءات النيب 
ابستخفاف. لقد خلق هللا تعاىل ظروفا لُتجمع الصالة منذ فرتة ال أبس هبا، وإال 



 فِقْهُ املَسِيْح 14
 

. إننا نعظّم كل كلمة وحرف قاله رسول هللا إذا مُجعت ليوم أو يومني ملا كانت آية
(14-13م، ص17/2/1907، عدد: 5، اجمللد6." )جريدة احلكم، رقم 

 العمل بُرخص الشريعة أيضا ضروري -9
دائما حبقيقة الشريعة اليت أنزهلا هللا تعاىل، وأّكد  لقد عمل املسيح املوعود 

على هدف األحكام وغايتها. من املعلوم أن هللا تعاىل مل يُرد أبحكام الشريعة 
التعسري على الناس بل أعطى الرخصة والتخفيف أيضا يف بعض األمور، ولكن 

مل مجاعته أن الع الناس يسلكون عادة مسلكا صعبا. نصح املسيح املوعود 
 بُرخص هللا تعاىل أيضا هامٌّ كأمهية العمل أبوامره. 

: ما دمَت مسافرا الضيف ضيف وسأل إبكراماملسؤولني   ذات مرة أمر
 : فلعلك لست صائما؟ قال: أان صائم، فقال 

"احلق أن العمل برُخص القرآن الكرمي أيضا من التقوى. لقد سح هللا تعاىل 
 م ُأَخر، لذا جيب العمل هبذا األمر أيضا. لقدللمسافر واملريض أن يصوم يف أاي

إىل أنه إذا صام أحد يف السفر أو املرض ذهبوا معظم السلف الصاحل  قرأت أن
فقد ارتكب معصية، ألن الغاية املتوخاة هي نيل رضا هللا تعاىل وليس تنفيذ الرغبة 

مر دون أن الذاتية. وإن رضا هللا يكمن يف الطاعة، فيجب على املرء أن يطيع األ
 ( 14م، الصفحة: 31/1/1907يضيف إليه شيئا من عنده". )احلكم، العدد: 

إىل نقطة شرعية مهمة فيما يتعلق ابلعمل برُخص هللا وقال:  لقد وّجه 
م، 10/8/1903"الشريعة مبنية على اليسر ال على العسر." )احلكم، العد: 

 ( 20الصفحة: 

 .احرتام شعائر هللا، والغريُة الدينية  -01
جند يف فتاوى املسيح املوعود بوجه خاص أنه ما كان ينظر إىل صورة املسائل 
الظاهرية فقط بل يتوجه دائما إىل التحديث بنعمة هللا وشكره، ففي بعض 

 األحيان أقام مآدب شهية أيضا شكرا هلل مبناسبة حتقق بعض نبوءاته. 
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. فمن هذا املنطلق هناك حادث 1حيسب أوالده أيضا من شعائر هللا كان 
 2م حفل "آمني"1897عقد يف يونيو/حزيران عام  جيدر ابلذكر وهو أنه 

لنجله مرزا بشري الدين حممود أمحد، وأقام مأدبة شهية دعا هلا أحبابه، ونظم 
قصيدة تعريب مطلعها: "احلمد والثناء هلل احلي القيوم وحده".  ةهبذه املناسب

حفل "آمني"، فكانت النساء يقرأهنا يف داخل البيت. قرئت هذه القصيدة يف 
ويف خارجه يقرأها الرجال واألطفال. )اتريخ األمحدية، اجمللد األول، الصفحة: 

611-612 ) 
م حفل "آمني" ألوالده اآلخرين وهم 1901يف ديسمرب  مث عقد حضرته 

ي نواب مرزا شريف أمحد، الصاحبزاد الصاحبزادة الصاحبزاده مرزا بشري أمحد،
: إىل املسيح املوعود  مباركة بيغم، عندها كتب نواب حممد علي خان 

ومباركة، كانت  أمحد "احلفل الذي ُعقد عندكم مبناسبة "آمني" بشري، وشريف
التكّلفات فيها ذات صبغة خاصة ألن هؤالء األوالد ُولدوا نتيجة النبوءات، لذا 

لن يكون من املبالغة يف شيء.  مهما أُبديت السعادة والسرور هبذه املناسبة
ابلنسبة لنا لذا سيكون عملك ُسّنة لنا،  ولكنك ما دمَت بروز سيدان حممد 

حول هذا  فأرجو أن تقول شيئا حول هذا املوضوع يف أثناء النـزهة، فقال 
 املوضوع يف أثنائها: 

"إمنا األعمال ابلنيات" مسألة مسلَّم هبا وأصح األحاديث، فإذا أطعم أحد للرايء 
هبدف إظهار تفّوقه على اخللق أو طمعا يف التعويض فهذا الطعام وما شاهبه 
حرام. أما إذا أنفق أحد بنية شكر هللا وحبثا عن مرضاته دون الرايء أو الطمع يف 

، الطبعة 551، الصفحة: 2جمللدالتعويض فال ضري فيه. )أصحاب أمحد، ا
 احلديثة، سرية حضرة نواب حممد علي خان( 

                                                 
 . )املرتجم(املراد هنا هو ما ُيشعرك ابهلل ويذكِّرك به   1
لقرآن ا أكمل أحد أوالده قراءة  كلماحفالً يقيم  -عليه السالم-املسيح املوعود  كان  2

كان يقرض هبذه املناسبة السارة شعرًا حيمد هللا فيه ويشكره، وسَّى هذا و  ،الكرمي أول مرة
 )املرتجم(". احلفل "آمني
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 مبناسبة أخرى:  وقال 
"أرى أن أفضال هللا وإنعاماته علي تفوق العّد واإلحصاء، والتحديث هبا واجب 
علّي. فكلما قمت بعمل كان هديف ونييت وراءه إظهار جالل هللا تعاىل، وهذا ما  

أيضا، وألن هؤالء األبناء آية من هللا وكل واحد منهم  كان مبناسبة حفل "آمني"
دليل حي على نبوءات إهلية، لذا أرى تقدير آايت هللا واجبا علي." )احلكم، 

 ( 2م، الصفحة: 10/4/1903العدد: 
جيعل الغرية واحلمية الدينية شعارا له دائما. فبناء  كان املسيح املوعود هذا، و 

فاع عن اإلسالم على خري ما يرام. عندما كان على هذه العاطفة أدى حق الد
بكليت الوسيلتني  على هجماهتم أعداء اإلسالم يهامجونه رّد املسيح املوعود 

كتاابته وخطاابته وخاض يف بعض األحيان املناظرات أيضا مع   أي من خالل
اهلندوس والنصارى، ومنها مناظرة مع القسيس عبد هللا آهتم ُعقدت يف أايم 

 يروي ميان خري الدين السيكهواين عن هذه املناظرة فيقول:الصيف. 
أيخذه معه، وال  ()املسيح املوعود  "كانت هناك حاجة إىل املاء، وكان

، فلم يكن املسيح أيخذه من بئر النصارى ألهنم قوم يسيئون إىل رسول هللا 
 ( 198ص ، 2جحيب أن يشرب املاء من بئرهم. )سرية املهدي،  املوعود 

كانت هناك عالقات تعايش بوجه عام مع املسيحيني واهلندوس واألقوام األخرى، 
العالقات معهم ما مل يغريوا ُقطعت لغرية الدينية كلما كان األمر يتعلق ابولكن  

 سلوكهم. 
فقد سئل حضرته مبثل هذه املناسبة: هل جيوز األكل مع املسيحيني ومعانقتهم؟ 

ذلك ينايف الغرية الدينية. هل نعانقهم وهم  : ال أراها جائزة قط، ألنفقال 
لقد منع القرآن الكرمي حَّت من اْللوس يف جمالس ُيستهزَأ فيها   1؟يسبون نبينا 

ابهلل ورسوله. مث هؤالء الناس أيكلون حلم اخلنـزير، فكيف جيوز األكل معهم؟ 
 (10م، الصفحة:17/8/1902)احلكم، العدد: 

                                                 
 . )املرتجم(املقصود ابلطبع هذه الفئة من املسيحيني األشرار الذين يسيئون للنيب   1
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 اجتناب التمسك بظاهر األمور -00

ابلعمل بتعليم اإلسالم الصحيح واحلقيقي. يركز الناس  نصح املسيح املوعود 
عادة على املسائل الفرعية واْلزئية والظاهرية أكثر ويبتعدون عن احلقيقية، ولكن 

مل يهتم ابألمور غري احلقيقية يف بعض املسائل من هذا  املسيح املوعود 
 كتب الفقه التقليدية فكان بعض القبيل. ملا كانت مثل هذه املسائل مذكورة يف

الناس يزعمون بدراستها أهنم قد انلوا علما عظيما وأصبحوا فقهاء كبارا، فكانوا 
يرّكزون على ظواهر هذه املسائل. هذه الظاهرة كانت ملحوظة عند األحناف 
بوجه خاص، إذ كانوا يفتخرون بسلوكهم هذا دون مربر، وكانوا يسمون أنفسهم 

مثل هذه املسائل الفقهية التقليدية،  اشى املسيح املوعود مقلدين، لذا حت
 فمثال سئل حضرته: 

ما قولكم فيما يقال أبنه إذا سقط يف البئر فأر أو ِقطة أو دجاجة أو شاة أو مات 
شخص يف البئر، فيجب أن يُنـزح منه كذا وكذا دلوا من املاء؟ ألننا كنا حنسب 

: إن نه ورحيه وطعمه، فقال املسيح املوعود املاء من قبُل طهورا ما مل يتغري لو 
مذهبنا هو كما جاء يف األحاديث. أما القول أبنه جيب نزح كذا وكذا دلوا من 

، وإذا سقط فيه حيوان كذا فُيخرج كذا دلٌو من إذا سقط فيه حيوان كذا املاء
 املاء، فهذا ما ال نعرفه وال نعمل به. 
ّنة الصحيحة فاعملوا عندها ابلفقه ا يف السُّ قيل: لقد قلتم أبنه إن مل جتدوا شيئ

، إال أنه مت : مل حُيدَّد عدد الدِّالء يف كتب الفقه املوثوق هبااحلنفي. قال 
تعيني الدالء يف كتاب "جناة املؤمنني" لكن هذا الكتاب يقول أيضا: إذا كنت 

 -حَّت ال تظهر عورتك -بدون املالبس ووجدت ماء قذرا فعليك أن جتلس فيه
وتصلي. فهل من أحد يعمل بذلك وهل هذا جائز؟ بينما الصالة ممنوعة يف حالة 

مببدأ، وهو أنه قد ورد يف القرآن  أخربكم احليض والنفاس، فقس هذه على ذاك.
( فإذا كانت حالة املاء مضرة للصحة فيجب 6)املدثر:  َوالرُّْجَز فَاْهُجرْ الكرمي: 
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مع أن املشايخ ال يفتون  -أت الديدان مثالتنقيته، إذا سقطت فيه األوراق أو نش
ولكن ليس هناك قدٌر حمدد. املاء طهور ما مل يتغري  -بكونه جنسا يف هذه احلالة

 ( 12م، ص1/8/1907، عدد:6، اجمللد31طعمه ولونه ورحيه. )بدر، رقم
شخص: لقد مات أخي، فهل يل أن أبين قربه ابلطوب أم ال؟   كذلك سأله

هلا القبب : إذا بُنيت القبور ابلطوب وزُيِّنت ابلنقوش والتطريز وبُنيت قال 
املشايخ اْلهالء أال ُيستخدم يف  كما يقولفهذا حرام. أما إذا قيل  للرايء واملباهاة 

إمنا  فقط يف كل حال وكل مقام، فذلك أيضا حرام. ني اْلافبناء القرب إال الط
 ( 253، الصفحة:  حممد صادق األعمال ابلنيات. )ذكر احلبيب، للمفيت

 الضرورات تبيح احملظورات  -01
لقد أعطتنا الشريعة تعليما مفصال حول كل جانب هامٍّ من جوانب احلياة،  
كذلك اهتمَّت ابلظروف الطارئة واالضطرارية اليت يواجهها الناس أحياان. وقد 

 نّبهت إىل السهولة واليسر يف الظروف الطارئة.  
علي خان من أفريقيا أبنه إذا كان أخ أمحدي يصلي وأاته  سأل السيد د. حممد

املسئول األعلى منه وانداه طارقا الباب وسأل عن مفتاح املكتب أو الصيدلية 
فماذا على املصلي أن يفعله؟ وقد سبق أن ُعزل شخص من الوظيفة هلذا السبب 

 : وأُرسل إىل اهلند. فقال املسيح املوعود 
كان ضروراي يف هذه احلالة أن يفتح الباب ويسلِّم املفتاح إىل املسئول. )كان ذلك 

لو مات أحد نتيجة أتخري املصلي لكانت (: قد حدث يف املستشفى فقال 
يف ذلك معصية كبرية؛ فقد ورد يف األحاديث أنه إذا مشى أحد إىل الباب أثناء 

ل يف خطر وكان ممكنا أن الصالة وفتحه مل تفسد صالته، كذلك إذا كان طف
يضره حيوان مؤذ فإن قتل احليوان يف أثناء الصالة إنقاذا للطفل ليس ذنبا وال 
َتفُسد الصالة. بل قال البعض إنه إذا انفلت واثق اخليل فإن ربطه أيضا ال يَنقض 

، 24/11/1904الصالة ألنه يستطيع أن يصلي فيما بعد أيضا. )البدر، العدد: 
 (4الصفحة: 
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ستخدام الذهب والفضة واحلرير مبقتضى الضرورة مسألة معروفة، فقد سئل إن ا
حضرته: هل جيوز استخدام أزرار الفضة وما شاهبها؟ فقال: ال ضري يف 
استخدامها بَوْزن ثالثة أو أربعة مثاقيل، أما استخدامها فوق ذلك فممنوع. لقد 

ما للعالج ليس ُأجيز استخدام الذهب والفضة لزينة النساء، ولكن استخدامه
ممنوعا. فمثال إذا كان أحد مصااب مبرض ونصحه الطبيب أن أيكل من إانء ذهيب 

رجل   أو فضي فله أن يستخدمه للعالج إىل استعادة الصحة. جاء إىل النيب 
ابرتداء قميص من احلرير ألنه مفيد للخالص  كان يعاين من كثرة القمل فأمره 

مفيد للمصاب ابحلكة يف جسده(. )البدر، من القمل. )كذلك إن لباس احلرير 
 (8م، الصفحة: 28/8/1904العدد: 

 االهتمام ابملعروف ضروري -01
إن أحكام الشريعة تراعي احملل واملناسبة بوجه خاص، وهناك كثري من املسائل اليت 
لو مل يُهَتمَّ هبا ابحملل واملناسبة َلصُعب العمل أبحكام الشريعة. فمثال رفعت 

عن املريض واملسافر ولكنها مل تذكر تفاصيل املرض وحدود السفر.   الشريعة الصومَ 
كذلك أجازت قصر الصالة يف السفر ومل حتدِّد حدود السفر. وقد جرت 
البحوث يف هذا اجملال يف ضوء آراء الفقهاء لتحديد حدود السفر. ولكن املسيح 

 . حّل هذه القضية بكل سهولة ابلنظر إىل مبدأ: "الُعرف" املوعود 
أو  10شخٌص أبنه يضطر إىل السفر هنا وهناك إىل  سأل املسيَح املوعود 

ميال، فأايًّ من هذه اْلوالت يُعّده سفرا ومَب يعمل لقصر الصالة؟ فقال  15
: إن مذهيب هو أنه جيب أال يوقع اإلنسان نفسه يف املسيح املوعود 

الصعوابت، وليعمل مبسائل السفر الذي يُعّد سفرا يف الُعرف وإن كان فرسخني 
أو ثالثة فراسخ، إمنا األعمال ابلنيات. يف بعض األحيان نتمشى مع اإلخوة إىل 

ينطلق ميلني أو ثالثة أميال وال خيطر ببال أحد أبننا مسافرون. ولكن عندما 
اإلنسان إبرادة السفر حامال حقائبه يكون مسافرا. الشريعة ليست مبنية على 
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العسر. فالذي ترونه سفرا حبسب األعراف ُعّدوه سفرا. )احلكم، العدد: 
 (13م، الصفحة: 17/1/1901

كذلك جيب مراعاة "العرف" يف أمور البيع والشراء أيضا. فإذا كان هناك قانون 
وال يؤدي إىل خصام أو شجار فيجب العمل بذلك  رائج يعمل به اْلميع

 "العرف" أيضا. 
استفسر شخص أن ما يعدل كيلوغراما من املادة يُباع للمصانع احلكومية مثل 
"ريلي برادرس" وغريه بثمانني روبية وُيشرى بواحد ومثانني روبية؛ فهل هذا جائز؟ 

، وال حتدث النـزاعات، : أمور البيع والشراء اليت ال تُرفع فيها القضاايفقال 
وجتري فيها األمور برتاضي الفريقني وال حتسبها احلكومة جرمية، وهي جائزة عرفا 

 ( 19م، ص10/8/1903أيضا؛ فهي مسموح هبا. )احلكم، عدد: 

 طاعة احلكومة واجبة -01
كانت حالة املسلمني قد تدهورت كثريا من كل   حني بُعث املسيح املوعود 

النواحي، مبا فيها الناحية السياسية واالجتماعية والدينية. إن كوهنم حمكومني 
وضعفاء كان شاقا عليهم كثريا نظرا إىل ماضيهم اجمليد. يف األايم اليت كانت خالفة 

راف كان امللوُك بين أمية وبين العباس واحلُكُم العثماين حيكم مناطق مرتامية األط
يُذَكرون يف كثري من األماكن عند ذكر املسائل الدينية، وكان امللك يـَُعّد أحق 
ابإلمامة يف بعض املسائل. لقد حكم املسلمون القارة اهلندية إىل عدة قرون مث 
واجهوا االحنطاط والذلة. وملا كانت املصطلحات مثل "دار اإلسالم" و"دار 

ة اخلالية فكان املسلمون يشعرون نتيجة فقداهنم احلكم احلرب" قد راجت يف األزمن
يف اهلند أبهنا ليست "دار اإلسالم" بل هي "دار احلرب". وكانت هذه الفكرة 

 م.1857موجودة خاصة على خلفية املفسدة العامة يف عام 
مجاعته اجتناب كل نوع من التمرد واملفاسد  لقد عّلم املسيح املوعود 

. ووضح مرارا وتكرارا أن بصدق القلب اعة احلكومةوالعصيان ونصحهم بط
املسلمني يف ظل احلكومة اإلجنليزية ال حيظون بسالمة أرواحهم وأمواهلم فقط، بل 
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يتمتعون ابحلرية الدينية واألمن أيضا، لذا جيب عليهم أن جيتنبوا كل نوع من التمرد 
كومة كليا. وقال أبنه والفساد عاملني بتعليم اإلسالم، وينبغي أن يتعاونوا مع احل

 مبادئ، وفّصل املبدأ الرابع منها قائال:  خبمسة يتمسك
"جيب أال ختطر ابلبال أفكار مفسدة ضد هذه احلكومة احملسنة أي احلكومة 
اإلجنليزية اليت نعيش حتت ظلها، وجيب أن نستمر يف طاعتها إبخالص القلب." 

 ( 348فحة: ، الص13)كتاب الربية، اخلزائن الروحانية، اجمللد
وقال عن طاعة احلكومة: "إن طاعة احلكاِم واإلخالَص هلم واجب على كل مسلم 
ألهنم حيموننا وأعطوان حرية دينية كاملة. وأرى عدم طاعة احلكومة واإلخالص هلا 

م، 10/8/1904 -/31/7بصدق القلب خيانة كربى." )احلكم، العدد: 
 (13الصفحة: 

َأِطيُعوا اَّللََّ َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُويل اأْلَْمِر يشرح بعض الناس األمَر القرآين القائل: 
أن املراد منه هو طاعة هللا ورسوله واحلكام املسلمني فقط. ولكن املسيح  ِمْنُكمْ 

قال أبن كلمة "منكم" هنا تشمل مجيع احلكام الذين ال جيربون  املوعود 
مل مبا ينايف الشريعة، فقال: "يف ذلك أمر واضح بطاعة أويل األمر. أحدا على الع

فهذا خطأ صريح منه. كل ما  ِمْنُكمْ وإن قال أحد أبن احلكومة ال تدخل يف 
. والذي ال خيالفنا فهو ِمْنُكمْ تقوم به احلكومة مطابقا للشريعة فهو يدخل يف 

جيب أن يطيع املرُء احلكومَة منا. يثبت من القرآن كما يشري النص القرآين أنه 
، 1. امللفوظات، جملد15وجيب عليه اإلصغاء هلا." )جملة اإلنذار، الصفحة: 

 (171الصفحة: 
جهده يف كتاابته وخطاابته لتوضيح حقيقة تعليم  لقد بذل املسيح املوعود 

اإلسالم الطاهر عن اْلهاد، وأّلف هبذا الشأن كتيبا بعنوان: "احلكومة اإلجنليزية 
( وبنّي فيه تعليم اإلسالم عن اْلهاد 17واْلهاد" )اخلزائن الروحانية اجمللد 

ابلتفصيل وحّذر احملاربني ضد اإلجنليز والسالكني مسلك التمرد ضد حكومتهم. 
 ذكر حضرته هذه املسألة يف إحدى قصائده أيضا فقال ما تعريبه: 
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إن احلرب والقتال ممنوع بتااًت "أيها األحبة، ختلَّوا عن فكرة اْلهاد العدواين اآلن، ف
 من أجل نشر الدين.

 اآلن."  دينية ال حروبفلقد جاء املسيح الذي هو إمام الدين، 

 االستفادة من االكتشافات اجلديدة -01
حني كان الدهر آخذا يف تقلبات خمتلفة. لقد  لقد بُعث املسيح املوعود 

د من قبل إىل درجة أنَّ اكُتشفت يف القرن التاسع عشر اكتشافات علمية مل تُعهَ 
االكتشافات املتجددة كل يوم غرّيت مسار احلياة كليا. كانت لالكتشافات مثل 
الربقية والقطار، واملطابع وأدوات التصوير، واحلقنة وما إىل ذلك عالقة خاصة مع 

مرارا وتكرارا أن الربكات الروحانية  بعثة املسيح املوعود، فقال املسيح املوعود 
انزلة يف هذا العصر كاملطر. جعلت االكتشافات املتجددُة العامَل قرية  واملادية

صغرية. اكتشاف املطبعة خلق محاسا جديدا يف أتباع مجيع األداين لنشر دينهم 
على نطاق واسع. لقد أّلف القسس كتبا كثرية ضد اإلسالم مستغلني هذا 

اإلسالم دريئة االكتشاف ونشروها يف اهلند كلها. كذلك جعل اهلندوس أيضا 
سهامهم وأّلفوا كتبا كثرية تزخر ابالعرتاضات. ومن انحية اثنية كانت حالة 
املسلمني مرتدية حَّت أهنم استعدُّوا بسبب هذه االخرتاعات لإلعالن أهنا تنايف 
اإلسالم، ودونك الذود عن حياضه. ُوّجهت سهام االعرتاضات إىل التصوير 

اثر الشغب والضوضاء وقيل  سيح املوعود خاصة، وعندما اُلُتِقَطت صورة امل
 أبنه ارتكب عمال حراما. 

هذه املسألة يف ضوء األدلة من القرآن واحلديث وقال أبنه ال  وّضح  لقد
عالقة للصور املنهي عنها يف األحاديث مع التصوير الرائج يف العصر الراهن. إن 

: "إن َمثل هذه الصورة كمثل صورة ترتسم يف العني أو على املاء، فقال 
، وهذا اْلهاز هامٌّ  جهاز التصوير املستخَدم حاليا ما كان خمرتًَعا يف عهد النيب

جدا، إذ ُتشخَّص بواسطته بعض األمراض. وقد اخرُتع مؤخرا جهاز آخر للتصوير 
ُتصوَّر به عظام اإلنسان، إذ يصورون به لتشخيص وجع املفاصل والنقرس وغريمها 
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من األمراض، فتتبني حقيقتها. وإضافة إىل ذلك هناك منافع علمية أخرى ظهرت 
" )الرباهني األمحدية، اْلزء اخلامس، اخلزائن الروحانية، للعيان بواسطة الصور.

 ( 336، الصفحة: 21اجمللد
لت  كذلك استفاد  من اخرتاع القطار أيضا وعّده آية على صدقه. مث ُسجِّ

هلذا الغرض ابلذات، وتعريب مطلعها   قصيدة بواسطة "الفونوغراف" نظمها 
ثوا عن هللا تعاىل من صميم كما يلي: "يصدر الصوت من "الفونوغراف" أِن احب

 القلب ال بثرثرة اللسان." 
كل اخرتاع وصناعة جائزا بشرط استخدامه حبسب تعاليم الشريعة.   لقد عّد 

 : سأله شخص: هل التقاط الصورة جائز شرعا؟ فقال 
"هذا اخرتاع حديث مل يُذكر يف الكتب السابقة. لقد أودع هللُا بعض األشياء مزية 

تسم فيها. فإذا ُجعلت هذه التقنية خادمة للشريعة فهي مسموح أن الصورة تر 
 ( 4م، الصفحة: 31/12/1908هبا." )بدر، العدد: 

 جديدضرورة اجتهاد  -01
ات اهلائلة  كما ذُكر قبل قليل أن املسيح املوعود  بُعث يف زمن حدوث التغريُّ

والسريعة يف العامل مبا فيها التغرّيات يف التعايش والتمدُّن، وأساليب احلكم 
والعالقات املتبادلة بني الناس. وبرزت فكرة الوحدة العاملية مكان وحدة القوم، 

ات يف حدود البالد اْلغرافية ونشأت يف األقوام احملكومة أف كار وحدثت التغريُّ
 احلرية واالستقالل. 

تغرّيت أساليب البيع والشراء وكانت خمتلفة متاما عما سبقها. حلت األوراق 
النقدية يف التجارة حمّل املقايضة ابألشياء، وحدثت التغرّيات يف اللباس واألطعمة، 
األمر الذي أدى إىل نشوء أسئلة جديدة. واختذ الراب الذي منعه اإلسالم منًعا اباّت 

قانونية يف كثري من البالد، كذلك اختذ تصوُّر البنوك شكال عمليا وكانت   صورة
مجاعته يف ظل  كافة املعامالت فيها مبنية على الراب. فأرشد املسيح املوعود 

 هذه الظروف املتغرية وأعطاهم دستور العمل للمستقبل. 
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مور اليت  كان الراب يف بعض األمور متداوال بصورة واضحة، وكانت هناك بعض األ
كان ُيَشكُّ يف كوهنا مبنية على الراب إن مل يكن األمر يقينا. طُرح على حضرته 

  :سؤال حول هذا الوضع فقال 
"لقد انقلبت كثري من املسائل يف هذا البلد رأسا على عقب، ويوجد جزء من الراب 

-1يف كل نوع من التجارة، لذا هناك ضرورة الجتهاد جديد." )البدر، العدد: 
 (8م، الصفحة:8/11/1904

 فليجتهد العلماء األمحديون -01
 كان للمسيح املوعود مناسبة طبيعية وفطرية مع اإلمام أيب حنيفة، وقد عّلق 

أمهية كبرية على الفقه احلنفي، ولكنه قال مع ذلك أنه ما دام الدهر قد تغري كثريا 
احلالة جيب على  لذا قد ال يفيد الفقه احلنفي أيضا يف مواضع كثرية، ففي هذه

 العلماء األمحديني أن يستفيدوا مبا مّن هللا عليهم من قوة االجتهاد، فقال: 
"من واجب مجاعتنا أنه إذا مل يكن احلديث معارضا أو خمالفا للقرآن الكرمي والسنَّة 
لوه على فقٍه صنعه البشر.  أن يعملوا به مهما كانت درجته ضعيفة، وجيب أن يفضِّ

سألة ما يف احلديث وال يف السنَّة وال يف القرآن فليعملوا ابلفقه وإن مل جيدوا م
، ألن كثرة هذه الِفرقة تدل على مرضاة هللا. وإن مل يستطع يف هذه احلالة احلنفي

الفقه احلنفي أن يفيت فتوى صحيحة بسبب بعض التغريات احلالية، فعلى العلماء 
من قوة االجتهاد. ولكن جيب أن من هذه اْلماعة أن جيتهدوا مبا مّن هللا عليهم 

يكونوا حذرين وال ينكروا األحاديث دون مربر مثل الشيخ عبد هللا اْلكرالوي. أما 
إذا وجدوا حديثا يعارض القرآن والسنة فليرتكوه." )التعليق على املناظرة بني 

 ( 212، الصفحة: 19البطالوي واْلكرالوي، اخلزائن الروحانية، اجمللد
هناك جملٌس لعلماء اْلماعة اإلسالمية  املسيح املوعود ففي ضوء تعليم 

األمحدية ابسم "جملس اإلفتاء" لالجتهاد يف املسائل املعاصرة. يرسل هذا اجمللس 
حصيلة حبثه وحتقيقه إىل اخلليفة، والقرار الذي أيخذه اخلليفة يصبح جزءا من فقه 

 األمحديني كافة.  اْلماعة اإلسالمية األمحدية، ويكون العمل به واجبا على
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 مصادر الفقه األمحدي

: "إن مذهيب هو أن هللا تعاىل قد أعطاكم هلدايتكم يقول املسيح املوعود 
 :ثالثة وسائل

... الذي يشتمل على وحدانية هللا وجالله وعظمته  أّوهلا القرآن الكرمي،
أقول  فكونوا حذرين وال خْتطُوا خطوًة واحدة خالف تعليم هللا وهْدي القرآن.

واحلق أقول لكم إن الذي يُعرض عن أصغر حكم من أحكام القرآن السبعمائة 
فإنه بيده يسّد على نفسه ابب النجاة." )سفينة نوح، اخلزائن الروحانية، 

 (26، الصفحة: 19اجمللد
"القرآن الكرمي الذي هو كتاب هللا، وليس يف أيدينا كالم أكثر منه قطعية ويقينا، 

ـزيه من شوائب الشك والظن." )التعليق على املناظرة بني فهو كالم هللا ون
 ( 209، الصفحة: 19البطالوي واْلكرالوي، اخلزائن الروحانية، اجمللد

 وهو لفظًا، لفظًا تواترُه ثبت قد كتابٌ  الكرمي الفرقانما نصه: " مث يقول 
 ومن عندان مردود كافر فهو قطعيته يف شكّ  وَمن يقييّن، قطعيّ  َمتُلوٌّ  َوْحيٌ 

 وكل كتاب كل مرتبة فوق مرتبة وله التاّمة، ابلقطعية خمصوص والقرآن. الفاسقني
 ( 31: الصفحة ،7اجمللد الروحانية، اخلزائن بغداد، حتفة." )وحي

اليت قام هبا  ؛ أي أعمال النيب الوسيلة الثانية هلداية املسلمني هي السُّنَّة
تفسريًا ألحكام القرآن اجمليد. فمثاًل ال يُعرف من القرآن اجمليد بظاهر النظر عدُد 
ركعات الصلوات اخلمس، فَكم منها يف الصباح وَكم منها يف مواقيت أخرى، 

 ولكن السّنة فصَّلْت كل ذلك تفصيال. 
وَّن إال بعد مائة وال يظّنّن أحد أن السّنة واحلديث شيء واحد، ألن احلديث مل يد

أو مائة ومخسني سنًة، أما السّنة فكانت مزامنة للقرآن اجمليد منذ نزوله. وإّن للسّنة 
أكرَب مّنٍة على املسلمني بعد القرآن. كان واجب هللا ورسوله منحصرًا يف أمرين 
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فقط، فكان على هللا أن يُنـزِل القرآن ويُْطِلع اخللَق على مشيئته بكالمه؛ وكان هذا 
فكان من واجبه أن يُرِي الناس   من مقتضى انموس هللا تعاىل، أما رسول هللا 

الناَس تلك  كالم هللا تعاىل ويشرحه هلم جيًدا بصورة َعَملّية. فأرى رسوُل هللا 
األقواَل يف حيِّز األعمال وحلَّ معضالِت األمور واملسائل الصعبة بسّنته أي أبفعاله 

 (61، الصفحة: 19زائن الروحانية، اجمللدوأعماله." )سفينة نوح، اخل
مأمورا بنشر القرآن الكرمي كذلك كان مأمورا إبقامة السنَّة  ما كان النيب ك

أيضا. فكما أن القرآن الكرمي يقيين، كذلك السّنة املعمول هبا واملتواترة أيضا 
هاتني اخلدمتني بنفسه." )التعليق على املناظرة بني  يقينية. فقد أّدى النيب 

 ( 210، الصفحة: 19البطالوي واْلكرالوي، اخلزائن الروحانية، اجمللد
الذي حيظى بتواتر العمل به، وقد ظهر  املراد من السنة عندي هو عمل النيب 

ري آخر مع القرآن الكرمي منذ البداية وسيبقى معه إىل األبد. أو ميكن أن نقول بتعب
. ومن سنة هللا القدمية نَّة فعل رسول هللا أبن القرآن الكرمي قول هللا تعاىل والسُّ 

أنه عندما أييت األنبياء عليهم السالم بقول هللا هلداية الناس يفسرونه بفعلهم؛ أْي 
ينّفذونه بعملهم حَّت ال يشتبه على الناس فْهم ذلك القول. فيعمل به األنبياء 

 (210-209اآلخرين أيضا. )املرجع السابق، الصفحة:  ويطلبون ذلك من
ألن األحاديث تفّصل لنا شيًئا كثريًا من  الوسيلة الثالثة للهداية هي احلديث

أمور اإلسالم التارخيية واألخالقية والفقهية. وابإلضافة إىل ذلك، فإن أكرب فائدة 
ئن الروحانية، للحديث هي أنه خادم القرآن وخادم السّنة. )سفينة نوح، اخلزا

 (61، الصفحة: 19اجمللد
"الفرق بني الُسنَّة واحلديث هو أن السنَّة هي الطريقة العملية اليت حتظى بتواتر 

بنفسه، وحتتل املرتبة الثانية بعد القرآن الكرمي يف مراتب  العمل كما عمل النيب 
را إبقامة مأمورا بنشر القرآن الكرمي كذلك كان مأمو  اليقني. وكما كان النيب 

السنَّة أيضا. فكما أن القرآن الكرمي يقيين، كذلك السّنة املعمول هبا واملتواترة أيضا 
هاتني اخلدمتني بنفسه وعّدمها واجبتني عليه. فمثال  يقينية. فقد أّدى النيب 
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أن  عمليا حكم هللا تعاىل هذا بفعله، فكشف عندما نزل احلكم ابلصالة شرح 
لصالة الفجر كذا ركعة ولصالة املغرب كذا ولبقية الصلوات كذا من الركعات.  
كذلك برهن على احلج بصورة عملية، مث ألزم آالف الصحابة هبذه الطريقة، وأقام 
سلسلة تواتر العمل بكل قوة وشدة. فالنموذج العملي الذي ال يزال مشهودا 

مل مُيِْل األحاديث أمامه ومل  لكنه وحمسوسا يف األمة بتواتر العمل هو السنة. و 
صرف هللا طبائع بعض تبع  يهتم جبمعها... مث عندما انقضت فرتة الصحابة 

التابعني إىل أن جيمعوا األحاديث أيضا فُجمعت. ومما ال شك فيه أن معظم 
مدوِّين األحاديث كانوا أتقياء وورعني جدا ونقدوها جهد املستطيع، وسَعوا 

األحاديث املوضوعة حبسب رأيهم، ومل أيخذوا احلديث من أّي جاهدين لتحاشي 
راٍو مشتبه احلال. لقد بذلوا يف ذلك قصارى جهدهم، ولكن كل ذلك كان بعد 
فوات األوان، لذا بقيت األحاديث كلها على مرتبة الظن. ولكن مع كل ذلك 
 يكون من اإلجحاف متاما القول أبهنا عبث ورديئة كلها وموضوعة وال جدوى
منها. بل احلق أنه قد أُخذ عند مجعها احلذُر واحليطة والتمحيص والتحقيق والنقد 
بعني االعتبار إىل درجٍة ال نظري هلا يف األداين األخرى. إن األحاديث موجودة 

كانت أيضا ُتسمَّى أهل   عند اليهود أيضا، والِفرقة اليت جاهبت املسيح 
ود مجعوا األحاديث ابحليطة واحلذر على احلديث. ولكن ال يثبت أن احملدثني اليه

غرار احملدثني املسلمني. ولكن من اخلطأ الظن أن الناس مل يعلموا ركعات الصلوات 
مثال أو جهلوا طريق احلج قبل مجع األحاديث، ألن سلسلة تواتر العمل اليت 
نشأت فيهم بواسطة السنَّة عّلمتهم مجيع حدود اإلسالم وفرائضه، لذا صحيح 

أنه لو مل يكن وجوٌد لألحاديث اليت مُجعت بعد فرتة طويلة ملا كان على تعليم  متاما
اإلسالم احلقيقي من حرج؛ ألن القرآن الكرمي وسلسلة العمل املتواتر قد سّد مسّد 
تلك احلاجات كلها، غري أن األحاديث أضافت إىل ذلك النور، وصار اإلسالم 

ّنة. وقد نشأت فيما بعد رآن والسُّ نورا على نور. وقامت األحاديث كشاهد للق
ِفرق إسالمية كثرية واستفادت الفرقة الصادقة من األحاديث الصحيحة كثريا." 
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، 19)التعليق على املناظرة بني البطالوي واْلكرالوي، اخلزائن الروحانية، اجمللد
 (211 -210الصفحة: 

حكمة اليت ُأسست فإذا بقيت مسألة جديرة ابحلل بعد هذه املبادئ الثالثة الـمُ )
عليها الشريعة احلقة، أو إذا كانت هناك حاجة إىل مزيد من النور واهلداية حللها، 
أو أطّلت مسألة جديدة برأسها، فقد وّجه املسيح املوعود إىل جمتهدي اْلماعة 

 (: والراسخني يف العلم ابلتعليمات التالية
الفا للقرآن الكرمي والسنَّة "من واجب مجاعتنا أنه إذا مل يكن احلديث معارضا أو خم

لوه على فقٍه صنعه البشر.  أن يعملوا به مهما كانت درجته ضعيفة، وجيب أن يفضِّ
وإن مل جيدوا مسألة ما يف احلديث وال يف السنَّة وال يف القرآن فليعملوا ابلفقه 

ن احلنفي، ألن كثرة هذه الِفرقة تدل على مرضاة هللا. وإن مل يستطع الفقه احلنفي أ
يفيت فتوى صحيحة بسبب بعض التغريات احلالية، فعلى العلماء من هذه اْلماعة 
أن جيتهدوا مبا مّن هللا عليهم من قوة االجتهاد. ولكن جيب أن يكونوا حذرين وال 
ينكروا األحاديث دون مربر مثل الشيخ عبد هللا اْلكرالوي. أما إذا وجدوا حديثا 

 ( 212املرجع السابق، الصفحة: يعارض القرآن والسنة فليرتكوه." )

 مكانة القرآن الكرمي واحلديث كحجة شرعية
"إن مذهيب يف ُحّجّية الكتاب والسنة هو أن كتاب هللا مقدَّم وإماٌم. املعاين اليت 
ُتستنَبط يف قضية ما من األحاديث النبوية وال ختالف كتاب هللا سُتقبل حجًة 
شرعية، أما املعاين اليت تعارض نصوص القرآن البينة فلن نقبلها أبدا، بل سنستنبط 

ايَن توافق وتطابق نصًّا بيِّنا يف كتاب هللا. ولو من احلديث، قدر استطاعتنا، مع
وجدان حديثا خيالف نص القرآن الكرمي ومل نقدر على تفسريه فسنعتربه موضوًعا، 

. ففي هذه اآلية فَِبَأيِّ َحِديٍث بـَْعَد هللِا َوآاَيتِِه يـُْؤِمُنونَ ألن هللا جّل شأنه يقول: 
مي يف أمر ما حكما قاطعا ويقينيا دون إشارة صرحية إىل أنه إذا حكم القرآن الكر 

أن يبقى فيه أدىن شك وتبنيَّ املقصود متاما فال يليق ابملؤمن أن يؤمن حبديث 
، وهلاتني فَِبَأيِّ َحِديٍث بـَْعَدُه يـُْؤِمُنونَ يعارضه صراحة. مث يقول هللا تعاىل: 
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ذكورتني اآليتني معىن واحد فال حاجة إىل شرحه أكثر. فمن منطلق اآليتني امل
جيب أن يكون مذهب كل مؤمن هو اإلميان بكتاب هللا حجًة شرعية بدون أّي 
شرط، وأن يؤمن ابحلديث حجًة شرعية مشروطة، وهذا هو مذهيب." )مناظرة 

 ( 12-11، الصفحة: 4لدهيانه، اخلزائن الروحانية، اجمللد

 القرآن الكرمي حمك لألحاديث املبنية على القول والفعل
قوال أو فعال أو تقريرا سوف خنتربه  األحاديث منسواب إىل النيب  "ما ذُكر يف

إذا   فَِبَأيِّ َحِديٍث بـَْعَدُه يـُْؤِمُنونَ أيضا ابحملك نفسه، وسنرى من منطلق اآلية: 
كان ذلك احلديث املبين على القول أو الفعل أو التقرير يعارض آيًة من آايت 

يكن معارضا فسنقبله على الرأس والعني، القرآن الصرحية والبينة أم ال. فإن مل 
ولكن إذا كان معارضا يف الظاهر فسنحاول توفيقه قدر املستطاع، وإن مل ننجح 
يف ذلك مع بذل اْلهود املضنية ووجدانه معارضا للقرآن الكرمي بصراحة اتمة 
فلسوف نرّد ذلك احلديث متأسفني، ألن مكانة احلديث ال تبلغ مكانة القرآن 

 ( 12، الصفحة: 4)مناظرة لدهيانه، اخلزائن الروحانية، اجمللدالكرمي." 

  األحاديث تفيد الظن فقط
حَّت "غاية ما تفيده األحاديث هو الظن، وما دامت تفيد الظن فأىّن لنا أن ننـزهلا 

من حيث الرواية منـزلة القرآن الكرمي؟ ومبجرد إلقاء النظر على أسلوب مجع 
األحاديث، يُدرك كل عاقل أنه ال يسعنا أن نؤمن بصحة روايتها حبال من 
األحوال ابليقني نفسه الذي نؤمن به ابلقرآن الكرمي. فمثال إذا عارض حديث يف 

ا علينا أن نقدم عليه القرآن الصحيحني منطوق القرآن الكرمي البنّي، أفليس واجب
الكرمي بناء على ثبوته؟ فإن قولك أبن األحاديث جديرة ابلقبول من حيث أصول 
الرواية قول خمادع، ألنه جيب أن نرى هل ترقى األحاديث إىل درجة اليقني الذي 
يتمتع به القرآُن الكرمي أم ال؟ فلو ثبت أن تلك املرتبة تعاِدل مرتبة ثبوت القرآن 

 لوجب علينا أن نعترب األحاديث أيضا على املرتبة نفسها دون أدىن شك، الكرمي
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ولكن هذا ما ال يعتقد به أحد، بل يعتقد املسلمون مجيعا أن معظم األحاديث 
 (14تفيد الظن. والظن ال يغين من احلق شيئا." )املرجع السابق، الصفحة: 

 ة من حيث الظنحاألحاديث الواردة يف الصحيحني صحي
دمت تعتقد بنفسك )املراد هو املولوي حممد حسني البطالوي( أن  "فما

األحاديث ساقطة عن الدرجة العليا من حيث صحة روايتها وثبوهتا، وغاية فائدهتا 
الظن، فلماذا إذن تشدِّد على أنه جيب عّدها على الدرجة نفسها من اليقني اليت 

أنه جيب أن نؤمن ابألحاديث حيتّلها القرآن الكرمي؟ فالطريق األسلم واألصوب هو 
على مرتبة الظن فقط ما دامت ال تتعدى مرتبة الظن، ما عدا بضعة منها." 

 (15)املرجع السابق، الصفحة: 
"لقد كتبَت بنفسك يف جملتك "إشاعة السّنة"، أن مذهب بعض األكابر يف 
األحاديث هو: "إن امللهم يستطيع أن حيكم بكون احلديث الصحيح موضوعا، 

ح احلديث املوضوع بناء على إهلام من هللا." واآلن، أسألك: إذا كان َعدُّ ويصح
حديث ورد يف صحيح البخاري أو مسلم موضوعا بواسطة الكشف جائزا، فأىّن 
لنا أن نعترب أن مثل هذه األحاديث تساوي القرآَن الكرمي؟ إننا نؤمن بال شك أن 

سب ظن مدّونيهما ويغلب األحاديث يف الصحيحني قد مُجعت ابهتمام شديد حب
أن يكون معظمها صحيحا، ولكن أىّن لنا أن حنلف على أهنا صحيحة كلها دون 
أدىن شك؟ مث ما دامت صحيحًة على سبيل الظن فقط وليس على وجه اليقني 

 فكيف ميكننا أن حنكم بصحتها يقينا؟" )املرجع السابق( 

 لقد اختلفت املذاهب األربعة بناء على األحاديث فقط
"إن مذهيب هو أن أحاديث الصحيحني صحيحة من حيث الظن، ولكن ما 
خالف منها القرآَن الكرمي وعارضه صراحة سقط من مرتبة الصحة، إذ مل 
ينـزل الوحي على اإلمام البخاري ومسلم على أية حال، بل إن التأمل يف 
أسلوهبما ْلمع األحاديث يوحي أنه كان أسلواب ظنيا دون أدىن شك، وأن 
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ّدعاء أنه يقيين الّدعاٌء ابطل. إّن مجيع ِفرق املسلمني املوجودة يف العامل اال
واليت يعارض بعضها بعضا، وال سيما أئمة املذاهب األربعة قد شهدوا 
بعملهم أن األحاديث ظنية. وال شك أن معظمها قد وصلتهم ولكنها مل تكن  

ديث ورد كلها صحيحة حبسب رأيهم. فقل يل اآلن، لو أنكر أحد صحة ح
يف البخاري كما يفعل معظم املقلدين، هل سيصبح كافرا عندك؟ فما دام ال 
يصبح كافرا فكيف َتعترِب األحاديث يقينية مبجرد صحة السند؟" )املرجع 

 ( 16-15السابق، الصفحة: 

 من مقتضى األدب أن يؤول املرء احلديَث أوال      
له ورمحته وحيظى بتفهيم من هللا تعاىل "الذي يهبه هللا تعاىل فهم القرآن الكرمي بفض

ويُكشف عليه أن حديثا ما يعارض آية قرآنية ما، ويبلغ علمه هذا مبلغ القطعية 
واليقني الكامل يتحّتم عليه أن يؤّول احلديث أوال سالكا مسلك األدب وحياول 
 توفيقه مع القرآن الكرمي قدر اإلمكان، وإذا كان التوفيق من احملاالت وال يكاد
يتحقق حبال من األحوال فيقول بعدم صحة احلديث مضطرا، ألنه من األفضل لنا 
أن نتوّجه إىل أتويل احلديث يف حالة معارضته للقرآن الكرمي. ولكن من اإلحلاد 
السافر والكفر الصارخ أن نرتك القرآن من أجل األحاديث اليت وصلت على 

 فقط بل يقينا.  أيدي الناس. وإن اختالط أقوال الناس ليس حمتمال
يكشف  -عّز اسه-إنين أؤكد لك أن التفهيم من هللا تعاىل حيالفين دائما، وهو 

علّي بعض املعارف القرآنية مَّت يشاء ويكشف املضمون احلقيقي لبعض اآلايت 
مع األدلة ويغُرزه يف قليب كمسمار حديدي. فأىّن يل أن أترك هذه النعمة اإلهلية 

 (21نـزل علّي كاملطر الغزير؟ )املرجع السابق، الصفحة: وأنكر رمحة هللا اليت ت

 الصحيحان نتاج اجتهاد احملدثني       
"إن سؤالك، كما يُفهم من عبارتك هذه وما سبقها، هو: هل األحاديث الواردة 

صحيحة  -وال سيما يف صحيح البخاري وصحيح مسلم -يف كتب احلديث
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واجٌب العمل هبا أم هي غري صحيحة وغري قابلة للعمل هبا؟ ويبدو أنك تريد أن 
تكرهين على القول واإلقرار أبن تلك الكتب كلها صحيحة وواجٌب العمل هبا. 
وإذا قلُت ذلك فلعلك ُتَسرُّ وتقول: نعم، اآلن جاء اْلواب على سؤايل. ولكنين 

 اعتبار كل األحاديث صحيحة أفّكر أنه بناء على أّي قانون تشريعي ميكنين
وواجبة العمل هبا دون حتقيق ومتحيص؟ إن التقوى تقتضي أال ُيصَدر احلكم 
إبثبات شيء أو عدم إثباته ما مل تتسّن الفراسة الكاملة والبصرية الصحيحة. يقول 

ُفَؤاَد ُكلُّ أُولَِئَك  اَل تـَْقُف َما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َوالْ هللا تعاىل: 
. فلو جترَّأُت وتدّخلُت يف هذا األمر وقلُت إن ما حبثه احملدثون َكاَن َعْنُه َمْسُئوال

وخاصة الشيخان يف نقد األحاديث، وكل ما أوردوه يف صحاحهم من األحاديث 
كلها صحيحة دون احلاجة إىل متحيصها، ملا كان كالمي هذا مبنيا على أوجٍه 

ية. أنت تعلم جيدا أن هؤالء األئمة قد اجتهدوا يف مجع األحاديث، وأدلٍة شرع
واجملتهد خيطئ ويصيب. عندما أفّكر أبّي قانون قاطع ويقيين يعترب إخوتنا 

مجيع األحاديث واجٌب العمل هبا، يشهد نور قليب أن السبب الوحيد  1املوحدون
آايت القرآن الكرمي  العتبارها واجٌب العمل هبا هو الظن أهنا ال تعارض آية من

احملكمة والبينة، وأن معظم األحاديث اليت تتعلق أبحكام الشريعة قد بلغت درجة 
القطعية واليقني التام نتيجة تواتر العمل، إضافة إىل التحقيق اخلاص الذي قام به 
أئمة احلديث يف نقدها. وإال لو ُغضَّ الطرُف عن هذين األمرين ملا ُوجد سبٌب 

 ( 19و 18الثبوت. )املرجع السابق، الصفحة: لكوهنا قطعية
 هل دليل اإلمجاع على األحاديث الواردة يف الصحيحني جدير ابلقبول؟      

أنه قد يقدَّم دليل على كون األحاديث الواردة يف  ذكر املسيح املوعود 
الصحيحني جُمَمًعا على صحتها، مث رّد على ذلك خماطبا الفريق الثاين يف املناظرة: 

                                                 
1   

 
 )املرتجم( .أي أهل احلديث أو السلفية  ١
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ولكنك بنفسك كتبَت عن اإلمجاع يف التعليق على "الرباهني األمحدية" الصفحة "
  4ن اإلمجاع ليس دليال متَفًقا عليه، فقد كتبَت:  ٣٣٠

"االختالف األول يف اإلمجاع هو: هل هناك إمكانية اإلمجاع أصال أم ال؟ ألن 
ين يقبلون البعض ال يقبلون إمكانية اإلمجاع أصال. مث هناك اختالف بني الذ

إمكانيته، أي هل ميكن االطالع عليه أم ال؟ فهناك مجاعة ينكرون إمكانية 
االطالع عليه. فقد بّني اإلمام فخر الدين الرازي هذا االختالف يف كتابه 
"احملصول" مث قال: "اإلنصاف أنه ال طريق لنا إىل معرفة حصول اإلمجاع إال يف 

   ميكن معرفتهم 4ْسرهم على التفصيل". زمان الصحابة؛ حيث كان املؤمنون قليلني
كذلك ورد يف كتاب: "حصول املأمول" وهو تلخيص لكتاب: "إرشاد الفحول" 
للشوكاين ما مفاده: "ومن ادعى أنه ميكن معرفة كّل من يُعتّد به من علماء العامل 

  يف مسألة نُقل أنّه حدث فيها إمجاع فقد أسرف يف الدعوى وجازف يف القول".
ورحم هللا اإلمام أمحد بن حنبل فإنه قال بصراحة أنه من ادعى اإلمجاع فهو   

 كاذب.   
هنا أسألك: كيف ميكن االّدعاء بصحة اإلمجاع على صحة أحاديث 
الصحيحني؟ مع أنك تقول بنفسك 4نه ال ميكن أن يكون اإلمجاع حجة بعد 

  ) ٢٠-١٩الصحابة." (املرجع السابق، الصفحة: 

  اإلمجاع على صحة الصحيحني قطمل يُعقد 

"احلق أن كثريا من ِفرق املسلمني ال يعتربون كثريا من أحاديث البخاري ومسلم 
صحيحة. فما دام هذا هو حال األحاديث فكيف جيوز القول 4}ا قطعية 
الصحة وواجبة العمل �ا دون أّي شرط؟ أّي دليل شرعي يدعم هذه الفكرة؟ 

مر 4ن عليكم أن تعتربوا أحاديث الصحيحني قطعية هل يف القرآن الكرمي آية �
الثبوت، وال تعرتضوا على أّي حديث ورد فيهما؟ أو هل هناك وصية خطية 

قيل فيها 4ن العمل �ذين الكتابني واجب دون أّي شرط أو دون  �لرسول هللا 
ني واجبا اختبارمها على حمك كالم هللا؟ فلو تدبّر�: ملاذا يعتَرب العمل �ذين الكتاب
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سنرى أن َمثل هذا الوجوب كمثل وجوب العمل بكافة اجتهادات اإلمام 
األعظم، أي املذهب احلنفي، عند األحناف. ولكن للعاقل أن يفهم أنه ليس 
واجبا شرعيا، بل قد اخُتلق منذ زمن قصري بتأثري من بعض األفكار. إنكم 

اليت ال أصل هلا  تعرتضون على املذهب احلنفي أبهنم يتمسكون ابالجتهادات
ويقلِّدون شخصا واحدا بغري حق اتركني النصوص الشرعية البينة، أَفال يقع 
االعرتاض نفسه عليكم أبنكم تتشددون على التقليد دون مربر؟ ملاذا ال تطلبون 
البصرية واملعرفة احلقيقية؟ تقولون دائما أبنه جيب العمُل حبديث ثبت صحته 

ا اعتربت مجيع األحاديث صحيحة بال شرط  وترُك غري الصحيح. فلماذا إذً 
 (21-20كاملقلدين؟" )املرجع السابق، الصفحة: 

 هل يوجد يف الصحيحني حديث موضوع؟
أما سؤالك: هل اعتربت إىل اآلن أّي حديث من أحاديث الصحيحني موضوعا "

أم ال؟ فأقول لك بكل أدب أبين يف كتايب مل أقل إىل اآلن بوضع أّي حديث من 
البخاري أو مسلم. بل إذا وجدُت حديثا يعارض القرآن الكرمي فتح هللا  أحاديث

 ( 22-21تعاىل علّي ابب التأويل." )املرجع السابق، الصفحة: 

 َمن إمامك من السلف الصاحل يف معيار صحة احلديث؟ 
سألتين: من هو إمامك من السلف الصاحل يف اختبار صحة احلديث؟ فأقول يف "

ة إثبات ذلك ال تقع علّي، بل أرى أّن كلَّ من يؤمن ابلقرآن اْلواب أبن مسئولي
الكرمي، سواء أكان من السابقني أو املعاصرين، ملتزم ابعتقاد أن القرآن الكرمي 
ميزان ومعيار وحمك لصحة األحاديث، ألنه ما دام القرآن الكرمي بنفسه نّصَب 

ُقْل ِإنَّ ، ويقول: يـُْؤِمُنونَ  فَِبَأيِّ َحِديٍث بـَْعَدهُ نفسه يف هذا املنصب ويقول: 
يًعا، ويقول أيضا: ُهَدى هللِا ُهَو اهْلَُدى مث يقول:  َواْعَتِصُموا حِبَْبِل هللِا مجَِ

ُهًدى لِلنَّاِس َوبـَيَِّناٍت ِمَن اهْلَُدى :ويقول أيضا ، ِّأَنـَْزَل اْلِكَتاَب اِبحلَْق
، فهل من مؤمن ال جيعل ال رَْيَب ِفيهِ و َفْصلٌ إِنَُّه َلَقْوٌل ، ويقول: َواْلِميزَانَ 
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القرآن الكرمي َحَكما على األحاديث؟ وما دام هللا تعاىل يقول بنفسه أبن كالمه 
َحَكٌم وقوٌل فصٌل وفرقاٌن للتمييز بني احلق والباطل وميزاٌن، فهل من األمانة أال 

يكون مذهبنا أن نعرض  نؤمن بكالم هللا تعاىل هذا؟ وإذا كنا نؤمن به فال بد أن 
كل حديث وقول على القرآن الكرمي حَّت نعلم على وجه اليقني هل يستمد النور 
يف احلقيقة من مشكاة الوحي نفسه الذي خرج منه القرآن الكرمي أم يعارضه؟" 

 (22)املرجع السابق، الصفحة: 

 اإلهلام حجة شرعية للملَهم
: "قبلت ِمن قبُل أن اإلهلام (خماطبا املولوي حممد حسني البطالوي مث قال )

إمنا هو مبنـزلة حجة شرعية للملَهم. وكذلك قد قِبلت بكل صراحة، بل صّرحَت 
مشريا إىل حديث يف صحيح البخاري أن إهلام احملدَّث يُنـزَّه من تدخُّل الشيطان. 

عية، ولكنك اعرتفَت بنفسك ومع ذلك ال أُكرهك على أن تعترب اإلهلام حجة شر 
يف تعليقك أن اإلهلام يكون حجة للملَهم. فإن اّدعائي اثبت من هذا القدر غري 

 ( 24أنين ال أريد أن أُكرهك." )املرجع السابق، الصفحة: 

 كون حديٍث صحيحا ال يعين أنه بلغ مرتبة الكمال من كل الوجوه
صحيحة من غريها، واملبدأ يف إن األسلوب الذي ميّيز به األئمُة األحاديَث ال"

النقد الذي وضعوه الختبار صحتها من عدمها واضح جليٌّ للجميع؛ وهو النظر 
إىل أحوال الرواة بعد فحص صدقهم أو كذهبم وسالمة فهمهم وعدمه، ونظرا إىل 
قوة ذاكرهتم أو عدمها، وغريها من األمور اليت ذِْكرُها هنا مدعاة لإلطالة. ولكن 

يٍث ال يعين أنه ابلٌغ مرتبة الثبوت الكامل من كل الوجوه، وال قوهلم بصحة حد
إمكانية للخطأ فيه، بل ما يهدفون إليه من اعتباره صحيحا هو أنه منـزٌَّه حبسب 
رأيهم من العيوب واملشاكل اليت توجد يف األحاديث غري الصحيحة. ومن املمكن 

من أنه يبدو صحيحا  أال يكون احلديث صحيحا يف الواقع واحلقيقة على الرغم
 ( 26-25بشكل عام." )املرجع السابق، الصفحة: 
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 إذا كانت األحاديث ظنية فلماذا ال تُ َعّد أحكام الصالة والصوم أيضا ظنية؟ 
ٌ، ويفيد الظن فقط. وإن اعرتض أحد هنا أنه إذا كانت " إن علم احلديث علٌم ظينِّ

األحاديث مقتصرة على مرتبة الظن فقط فهذا يستلزم أن تكون كافة األعمال اليت 
ُعلم عنها مفصَّال بواسطة األحاديث فقط مثل الصوم والصالة واحلج والزكاة 

الكبرية الظنُّ أن هذه األعمال كلها قد  وغريها ظنية كلها. فجوابه أنه من اخلديعة
استُنِبطت من الرواايت فقط، بل احلق أن وجه اليقني فيها هو أن سلسلة تواتر 
العمل هبا ظلت جارية دائما. وإذا افرتضنا جدال عدم وجود علم احلديث يف 
الدنيا لُعِلمت مع ذلك على وجه اليقني كلُّ هذه األعمال والفرائض الدينية نتيجة 
تواتر العمل. وهنا جيدر االنتباه إىل أمٍر، أمل يكن الناس حيجون؟ أَومل يكونوا 
يصّلون؟ أَومل يؤدُّوا الزكاة قبل زمن مجع األحاديث؟ أما لو كان الناس قد ختّلوا عن 
مجيع هذه األحكام واألعمال دفعًة واحدة، مث مُجعت من خالل الرواايت ملا 

ك، بدرجة اليقني والثبوت التام الذي حتظى حظَيْت هذه األحكام، دون أدىن ش
هبا اآلن. فمن اخلديعة الظنُّ أن تفاصيل الصوم والصالة وغريها قد ُعِلمت 
بواسطة األحاديث فقط. بل احلق أهنا ظلت معلومة نتيجة تواتر العمل هبا. واحلق 
أنه ال عالقة لسلسلة تواتر العمل بعلم احلديث، بل إهنا تالزم كل دين بصورة 

 ( 26طبيعية." )املرجع السابق، الصفحة: 

 األحاديث قسمان
األحاديث قسمان. القسم األول هو الذي حظي حبماية كاملة من خالل "

تواتر العمل، أْي األحاديث اليت دعمْتها سلسلة تواتر العمل الـُمحَكمُة والقوية 
واليت ال ريب فيها، فأوصلتها إىل مرتبة اليقني، وهي تشمل مجيع ضرورات 

تني. فاألحاديث من الدين والعبادات والعقود واملعامالت وأحكام الشرع امل
هذا النوع ابلغة مبلغ اليقني والثبوت الكامل دون شك. والقوة اليت حازهتا هذه 
األحاديث ليست نتيجة علم احلديث، كذلك هي ليست قوة ذاتية لتلك 
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األحاديث املنقولة، ومل تنشأ نتيجة الثقة �لرواة واالعتماد عليهم، بل فضُلها 
 أسلِّم 5ن تلك األحاديث حتتل مرتبة من اليقني يعود إىل تواتر العمل +ا. إنين

بتواتر العمل +ا. أما القسم الثاين منها الذي ال عالقة له بتواتر العمل +ا وال 
متت إليه بصلة بل قُبلْت �الستناد إىل الرواة واعتمادا على صدقهم فال أراها 

ب املتَّبع يف تفوق مرتبة الظن، وهي تفيد الظن على أكثر تقدير، ألن األسلو 
احلصول عليها ليس يقينيا وقطعيَّ الثبوت، بل هناك إمكانية كبرية لوجود 
التعارض فيها. والسبب يف ذلك أن صحة تلك األحاديث تعتمد على صدق 
مجيع الرواة وحسن سريaم وسالمة فهمهم وذاكرaم وتقواهم وطهارaم وغريها 

االطمئنان كما هو حقها  من شروط. وإن حتقُّق كل هذه األمور إىل درجة
ووصوهلا إىل درجة اإلثبات الكامل الذي هو يف ُحكم الرؤية مستحيل متاما. 
وال يسع أحدا أن يقّدم إثباp كامال من هذه الناحية حبق هذه األحاديث." 

  )٣٥(املرجع السابق، الصفحة: 

  كل األحاديث ليست سواء من حيث مراتب الصحة

 قدر على اليقني مرتبة بلغت قد +ا العمل تواتر بربكة حتظى اليت فاألحاديث"
 ما غاية وإن. الظن مرتبة تفوق فال األحاديث بقية أما. التواتر هذا من استفاضتها

إن مذهيب بشأن  ، لذاالغالب الظن مرتبة هو إمنا األحاديث بعض إليه تصل
تُه من البخاري ومسلم وغريمها من كتب األحاديث هو املذهب نفسه الذي ذكر 

قبل، وهو أن تلك األحاديث كلها ليست متساوية من حيث مرتبة الصحة. 
فبعضها بلغ مرتبة اليقني نتيجة تواتر العمل +ا، وبعضها يف مرتبة الظن حلرما�ا 
من ذلك. ولكن ال أعترب أّي حديث موضوعا ما مل يعارض القرآن الكرمي معارضة 

حمك أفضل من القرآن الكرمي صرحية. وأشهد بصدق القلب أنه ليس عند� 
، الصفحة: ٤مناظرة لدهيانه اخلزائن الروحانية ا�لدالختبار صحة األحاديث." (

٣٦- ٣٥(  
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 عمل األمة ابلتواتر حجة قوية
ما أهدف إليه هو أن يكون احلديث مطابقا للقرآن الكرمي، أما لو بدا أن مضمون "

حديث يتضمن تواترا عمليا ينايف ظاهراي حكًما معينا يف القرآن الكرمي فأستطيع أن 
 ( 42أقبله أيضا، ألن تواتر العمل حجة قوية." )املرجع السابق، الصفحة: 

 درجات العمل املتواتر
بتواتر عمل األمة ليست على درجة واحدة من حيث ثبوهتا؛  األحكام املتعلقة"

فاألمور اليت ظّل معموال هبا ابملواظبة والدوام دون انقطاع واختالف حتتل مقام 
الصدارة، أما األحكام اليت دخلت دائرة تواتر العمل مصحوبة ابالختالفات فهي 

ين يف الصالة أو عدم دون الدرجة األوىل بقدر االختالف. فمثال قد ُعمل برفع اليد
رفعهما أيضا، فالعمل الذي ظل جاراي بكثرة منذ القرن األول إىل يومنا هذا سيكون 
أعلى درجة. ومع ذلك لن نعترب الثاين أيضا بدعًة بل سنتبىّن بُغية التوفيق بينهما 

بنفسه قد  موقفا أن وجود هذا االختالف مع تواتر العمل دليل على أن النيب 
أداء الصالة، رفعا للحرج عن األمة مثل القراءة على سبعة أحرف،  وّسع يف طرق

 وقد رّخص هذا االختالف قصدا حَّت ال يكون على األمة من حرج. 
ابختصار، َمن له أْن يشك يف أن سلسلة تواتر عمل األمة تقّوي األحاديث 

 (    87حة: النبوية، فتنال لقب السنن املتوارثة واملعمول هبا؟" )املرجع السابق، الصف

 السنن املتوارثة واملعمول هبا     
األحاديث اليت عملت هبا األمة ابلتواتر أي السنن املتوارثة واملعمول هبا ابلتواتر "

اليت كانت يف ِعلم العاِملني واآلِمرين وظلت معموال هبا يف ممارسات املسلمني 
را بعد عصر ليست الدينية على قدر مراتبها من حيث التأكيد قراًن بعد قرن وعص

حمل نقدي قط، وال حاجة إىل جعل القرآن معيارا هلا. وإذا أّدت إىل شيء من 
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اإلضافة إىل تعاليم القرآن فال أنكر ذلك. مع أن مذهيب هو أن القرآن الكرمي  
 ( 81-80كامل يف تعليمه ومل تبق حقيقة خارجه." )املرجع السابق، الصفحة: 

 هل ُأمجع على صحة الصحيحني؟
نت تؤكد على أن هناك إمجاعا على صحة البخاري ومسلم، لذا علينا أن نسّلم أ"

بصحتهما مغمضي العينني، ولكين ال أفهم من هم هؤالء الذين أمجعوا على 
ذلك؟ وكيف صار العمل به واجبا؟ إن عدد األحناف يف العامل يقارب مائة 

ك أنتم الذين تقولون ومخسني مليوان، وهم يُنكرون هذا اإلمجاع. ابإلضافة إىل ذل
أبنه جيب قبول احلديث بشرط صحته، أما القرآن فيجب اإلميان به دون أّي 

 ( 41شرط." )املرجع السابق، الصفحة: 

 هل ميكن اإلضافة إىل القرآن ابخلرب الواحد
إن مذهيب هذا لنّي كثريًا جتاه األحاديث مقارنة مع مذهب اإلمام الشافعي "

ام مالك ألين أعترب خرب الواحد الوارد يف الصحيحني، واإلمام أيب حنيفة واإلم
والذي يؤّكده تواتر عمل األمة، وهو من قبيل األحكام واحلدود والفرائض وليس 
من القسم الثاين، جديرا أبن يضيف شيئا إىل القرآن، وهذا ليس مذهب األئمة 

قيقة الثالثة. ولكن جيب أن يكون معلوما أين ال أقول ابإلضافة على وجه احل
ألنين أؤمن بـ "إان أنزلنا الكتاب تبياان لكل شيء"، كما قلت من قبل." )املرجع 

 (100السابق، الصفحة: 

 املراد من احلديث، الوقائع السابقة واألخبار املاضية واملستقبلية
"أحاديث اآلحاد اليت ليست من السنن املتوارثة وليست معموال هبا ابلتواتر، 
وليست هلا عالقة ملحوظة بتواتر العمل فهي دون هذه الدرجة من الصحة. واآلن 
لكل عاقل أن يفهم بسهولة أن تلك األحاديث إمنا حتتوي على األخبار السابقة 

األحاديث اليت تبقى خارج نطاق  والقصص املاضية أو املستقبلية... واملعلوم أن
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فرضية العمل هبا كليا، بعد طرحها من قائمة السنن املتوارثة املعمول هبا واألحكام 
املتداولة، هي األحداث واألخبار والقصص اليت خترج من األحاديث املعمول هبا 

 (82ابلتواتر األكيد." )املرجع السابق، الصفحة: 

 بولاحلديث الذي ال يعارض القرآن مق
فإذا كنا متساحمني أكثر؛ أمكننا أن حنُِّل األحاديث حمل الظن، وهذا ما ذهب "

إليه احملدِّثون أيضا. والظن شيء تصحبه إمكانية الكذب، فهل من العقل والفطنة 
يف شيء أتسيس اإلميان على الظن البحت ونبُذ كالم هللا اليقيين والقطعي؟ ال 

رديء، بل نقول: اقبلوا منها ما ال ينايف نقول أن ترموا مجيع األحاديث كشيء 
القرآن الكرمي وال يعارضه حَّت ال هتلكوا." )إعجاز أمحدي، اخلزائن الروحانية، 

 ( 138، الصفحة: 19اجمللد

 تعريف اإلمجاع )يف ضوء كتب أصول الفقه(
 تعريف اإلمجاع املذكور يف كتب أصول الفقه كما يلي:  أورد املسيح املوعود 

يف عصر واحد.  "اإلمجاع اتفاق جمتهِدين صاحلني من أمة حممد املصطفى 
واأَلوىل أن يكون يف كل عصر على أمٍر قويل أو فعلي. وركنه نوعان: عزميٌة، وهو 
التكلم منهم مبا يوجب االتفاق أبن يقولوا أمجعنا على هذا إن كان ذلك الشيء 

 الشيء من ابب الفعل.  من ابب القول، أو شروعهم يف الفعل إن كان ذلك
والنوع الثاين منه رخصٌة؛ وهو أن يتكلم أو يفعل البعض من اجملمعني دون البعض. 
أي يتفق بعضهم على قول أو فعل ويسكت الباقون منهم وال يردون عليهم إىل 
ثالثة أايم أو إىل مدة يُعلم منها عادًة أنه لو كان هناك خمالف ألظهر اخلالف، 

سكوتيا. وال بد فيه من اتفاق الكل خالفا للبعض ومتسكا  ويسمى هذا إمجاعا
. وذهب بعضهم إىل كفاية قول العوام يف انعقاد اإلمجاع  حبديث رسول هللا 

كالباقالين، وكون اجملمعني من الصحابة أو من العرتة ال يشرتط. وقال بعضهم ال 
 . إمجاع إال للصحابة. وبعضهم حصر اإلمجاع يف أهل قرابة رسول هللا
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 وعند البعض كوهنم من أهل املدينة يعين مدينة رسول هللا شرط ضروري. 
وعند بعضهم انقراض عصرهم شرط لتحقق اإلمجاع. وقال الشافعي يشرتط فيه 
انقراض العصر ووفاة مجيع اجملتهدين فال يكون إمجاعهم حجة ما مل ميوتوا ألن 

وال بد لنقل اإلمجاع من  الرجوع قبله حمتمل. ومع االحتمال ال يثبت االستقراء.
اإلمجاع. واإلمجاع الالحق جائز مع االختالف السابق. واأَلوىل يف اإلمجاع أن 
يبقى يف كل عصر. وقال بعض املعتزلة: ينعقد اإلمجاع ابتفاق األكثر بدليل من 

 َشذَّ ُشذَّ يف النار. 
قال بعضهم: إن اإلمجاع ليس بشيء وال يتحقق ْلمع شرائط." )انظر كتب 

 أصول الفقه لألئمة األربعة(
إًذا، يتبني من هذا البحث كله أن العلماء ليسوا جُممعني على هذا التعريف 
لإلمجاع أيضا بل إن أبواب اإلنكار والتسليم مفتوحة يف آٍن معا." )مناظرة 

 (118-116، الصفحة: 4لدهيانه، اخلزائن الروحانية، اجمللد

 تعريف اإلمجاع عند املسيح املوعود 
تنطبق على حالة حني يشيع مشاهري الصحابة رأيهم عندي كلمة اإلمجاع   "

املوحَّد مث يطلع عليه الصحابة اآلخرون وال خيالفونه. مما ال شك فيه أن صحابيا 
أن ابن صياد هو  أظهر رأيه املقرون ابحللف أمام النيب  -وهو أمري املؤمنني-

الدجال املوعود، ومل يرفضه النيب وال أحد من الصحابة. مث حلف ابألمر نفسه ابن 
عمر وجابر، كما أبدى الرأي نفسه كثري من الصحابة اآلخرين أيضا، والواضح أن 
هذا األمر مل يعد خافيا على الصحابة اآلخرين. هذا هو اإلمجاع عندي. أّي 

ن تعرفه مين؟ وإذا مل يكن هذا إمجاعا يف رأيك فعليك تعريف آخر لإلمجاع تريد أ
أن تقدم الشهادات من ِكال النوعني أْي بقدر ما بينه الصحابة حالفني أو شهدوا 
بذلك بدون حلف أن ابن صياد ليس هو الدجال املوعود، وإن مل تستطع تقدميها 

ف لقامت عليك احلجة من كل الوجوه أنه قد ُعقد اإلمجاع حتما. ولو حل
على  الصحابة على عكس ذلك لذُكرت أحالفهم ال حمالة. إن سكوت النيب 
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ساعه احللف أقوى من ألف إمجاع، وأكمل من شهادة الصحابة كلهم. )املرجع 
 ( 43السابق، الصفحة: 

 اإلمجاع كان مقتصرا على زمن الصحابة فقط
 مث ،الصحابة زمن إىل كان قد اإلمجاعما نصه: " يقول املسيح املوعود 

 الضرورة اشتّدت ولذلك اْلاّدة، من منهم كثري واحنرف األعوجُ  الَفيجُ  حَدث
 ،16اجمللد الروحانية، اخلزائن النور، ْلة." )الرمحن من احَلَكمِ  بعث إىل

 ( 416-415: الصفحة

 القرآن خيالف إمجاع يُقبل ال
". اآلخرين قول نسمع وال هللا، كتاب وحسبنا القرآن خيالف إمجاعا نقبل ال"
 (133: الصفحة ،11اجمللد الروحانية، اخلزائن آهتم، عاقبة)

 كلهم األنبياء وفاة على كان  الصحابة إمجاع أول
إن مّنة أيب بكر الصدِّيق على األمة عظيمة إىل درجة أنه ال ميكن أداء حق "

ومل يـَْتُل عليهم هذه اآلية  شكره. فلو مل جيمع الصحابَة كلَّهم يف مسجد النيب 
اليت جتزم بوفاة مجيع األنبياء السابقني هللكت األمة، ألن يف هذه احلالة كان 

كانوا يعتنقون مذهَب   العلماء املفسدون يف هذا العصر سيقولون أبن الصحابة 
حّي. أما اآلن، فقد أمجع الصحابة كلهم نتيجة تقدمي الصدِّيق  أنَّ عيسى 

آلية على أن األنبياء السابقني قد ماتوا مجيعا، بل نُظمت القصائد األكرب هذه ا
أيضا حول هذا اإلمجاع. أمطر هللُا روَح أيب بكر ألف ألف رمحة إلنقاذه األرواح  
كلها من اهلالك، وقد اشرتك الصحابة كلهم يف هذا اإلمجاع، ومل يبق أحد منهم 

جدير بكل تقدير."  خارجه. وكان هذا هو اإلمجاع األول للصحابة وعملٌ 
-285، الصفحة: 21)الرباهني األمحدية، اْلزء اخلامس، اخلزائن الروحانية، اجمللد

 ، احلاشية(286
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 مل يُعقد اإلمجاع على حياة املسيح الناصري
 عدم على انعقد قد اإلمجاع إن قلتَ  وإنما نصه: " يقول املسيح املوعود 

 واذكرْ  ... اإلمجاع حقيقة لك بيّـّنا فقد ،األربعة لألئّمة املخالفة ابملذاهب العمل
 من فهو اإلمجاع اّدعى من: قال وأطاع، هللا خاف الذي أمحد اإلمام قول

 .الكاذبني
 خارجة وجندها األربعة، األئّمة يف اْلزئية االختالفات من كثريا جند ذلك ومع 

 عيسى حياة على انعقد قد اإلمجاع أن تزعم كنتَ  وإن. ..األئّمة إمجاع من
 إمتام." )أمثالك ومن منك افرتاء فهذا الصريح، والبيان الصحيح ابلسند املسيح
 (280: الصفحة ،8اجمللد الروحانية، اخلزائن احلجة،

 اإلمجاع معىن يف االختالف
"هناك اختالف يف معىن اإلمجاع نفسه، فهناك من حيسبه مقتصرا على الصحابة 

الثالثة، وبعضهم يرونه صاحلا إىل األئمة  فقط، وغريهم ميّددون نطاقه إىل القرون
يكفي إللغاء اإلمجاع وقد اطّلعنا على حقيقة إمجاع الصحابة واألئمة، و  األربعة.

 بقاء فرد واحد خارجا عنه، فما ابلك إبمام عظيم الشأن مثل اإلمام مالك 
بكل صراحة مث  الذي يتبعه عشرات ماليني الناس وهو يقول بوفاة عيسى 

." )إمتام احلجة، اخلزائن يقول هؤالء الناس أن هناك إمجاعا على حياته 
 (295، ص 8الروحانية اجمللد

 إتّباع إمجاع الصحابة ضروري
 اإلسالم، دين يف دخل الذي إال مجاعتنا يف يدخل الما نصه: " يقول 
 الرحيم، الكرمي ورسوله ابهلل وآمن األانم، خري سيدان وُسننَ  هللا كتابَ  واتّبع

 اإلسالم، دين غري دينا يبتغي لن أبنه ويقرّ  ويِعد. واْلحيم واْلنة والنشر وابحلشر
 ما بكل ويعمل العالم، هللا بكتاب متمسكا الفطرة، دين الدين، هذا على وميوت
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 ترك فقد الثالثة هذه ترك ومن. الكرام الصحابة وإمجاع والقرآن السّنة من ثبت
 ( 315: الصفحة ،19اجمللد الروحانية، اخلزائن الرمحن، مواهب." )النار يف نفسه

 شرعية حجة ليس واحد صحايب رأي
"من املسلَّم به أن رأي صحايب واحد ليس حجة شرعية، بل احلجة الشرعية هي 

مجيعا، وقد بيّنا من قبل أن مجيع الصحابة قد أمجعوا على أن  إمجاع الصحابة 
األنبياء كلهم قد ماتوا." )الرباهني األمحدية اْلزء اخلامس، اخلزائن الروحانية، 

 ( 410، الصفحة: 21اجمللد

 إمجاع الصحابة فقط هو حجة شرعية
ضعيفا يقول صاحب التفسري "الثَّنائي" إن فهم أيب هريرة للقرآن الكرمي كان "

وانقصا، واحملدِّثون يعرتضون على درايته. لقد كان أبو هريرة قديرا يف نقل الرواية، 
 ولكنه مل يُعَط يف الفهم والدراية إال شيئا يسريا..." )املرجع السابق(

"لقد أثبت احملدثون يف عدة أماكن أخرى أن أاب هريرة تعّثر وأخطأ يف كثري من 
ية. ومن املسلَّم به أن رأي صحايب واحد ليس حجة األمور املتعلقة ابلفهم والدرا

 مجيعا." )املرجع السابق(  شرعية. بل احلجة الشرعية هي إمجاع الصحابة 

 اجتهاد النيب 
... أسلم وأقوى وأصح من غريه على اإلطالق." )املرجع  إن اجتهاد النيب "

 (169السابق، الصفحة: 

 هل العمل ابخلرب الواحد واجب؟
ال يقولون مطلقا أبن العمل خبرب الواحد، وإن كان يعارض القرآن  األحناف"

الكرمي، واجب. وال يعتقد بذلك الشافعية أيضا. بل يقول الفقه احلنفي أنه إذا 
ثبت تواتر العمل ابحلديث يف معظم القرون، ومل يثبت يف القرن األول ومل يثبت 
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فال جيوز إضافة شيء إىل  تواتر العمل به منذ القرن األول بعد ذلك إىل األخري
القرآن بناء على هذا النوع من احلديث. ومذهب اإلمام الشافعي هو أنه إذا 
عارض احلديُث آيًة فهو كاملعدوم وإن كان متواترا." )مناظرة لدهيانه، اخلزائن 

 (94، الصفحة: 4الروحانية، اجمللد
 ال تُقبل األحاديث اآلحاد إذا عارضت القرآن

ء األحناف ُحكما من أحكام القرآن خلرب الواحد سواء أكان يف ال يرتك العلما"
البخاري أو مسلم، وال يزيدون عليه شيئا. أما اإلمام الشافعي فريى احلديث 
املتواتر أيضا كاملعدوم مقابل اآلية. وأما اإلمام مالك فيقدم القياس على خرب 

، 150الصفحة:  الواحد بشرط عدم وجود اآلية. )انظروا كتاب "نور األنوار"،
 ( هأصول الفق

ففي هذه احلالة إن املكانة اليت حتتلها األحاديث يف نظر األئمة عند معارضتها 
القرآن واضحة، سواء أكانت األحاديث من هذا النوع يف البخاري أو يف مسلم. 
من الواضح متاما أن معظم األحاديث يف البخاري ومسلم جمموعة من اآلحاد، 

اد ال تُقبل أبدا يف حال ويرى اإلمام مالك والشافعي وأبو حنيفة أن اآلح
معارضتها القرآَن الكرمي. فقل اآلن هل ُيستنَبط من ذلك أن هؤالء األئمة يرون 
العمل هبذه األحاديث واجبا يف كل األحوال؟ فلتطلب من األحناف واملالكية 

 ( 99العمَل بكل ذلك مث تفّوه هبذا الكالم." )املرجع السابق، الصفحة: 
 دين املسلَّم هبم  جيب العمل بقياس اجملته

أؤكد للمسلمني مجيعا أين لسُت على اختالف مع املسلمني اآلخرين يف أّي "
ُحكم من األحكام. فكما يرى مجيع املسلمني العمل أبحكام القرآن الكرمي البينة 
واألحاديث الصحيحة واجتهادات اجملتهدين املسّلم هبا واجبا كذلك أرى أان 

ملعايَن اليت يستنبطها العلماء املعاصرون من بعض أيضا. غري أنين ال أستنبط ا
األخبار املاضية واملستقبلية الواردة يف األحاديث، وذلك بعد اإلهلام من هللا الذي 
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أجده مطابقا للقرآن الكرمي متاما، ألنه يف حال استنباط تلك املعاين منها تصري 
األحاديث األخرى  تلك األحاديث معارضًة للقرآن، بل تصبح مغايرة ومتباينة مع

 ( 82أيضا اليت تعادهلا من حيث صحتها." )املرجع السابق، الصفحة: 
 دستور العمل للجماعة

أنه إذا مل يكن احلديث معارضا أو خمالفا للقرآن الكرمي  "من واجب مجاعتنا
لوه على فقٍه صنعه  والسنَّة أن يعملوا به مهما كانت درجته ضعيفة، وجيب أن يفضِّ

مل جيدوا مسألة ما يف احلديث وال يف السنَّة وال يف القرآن فليعملوا البشر. وإن 
ابلفقه احلنفي، ألن كثرة هذه الِفرقة تدل على مرضاة هللا. وإن مل يستطع الفقه 
احلنفي أن يفيت فتوى صحيحة بسبب بعض التغريات احلالية، فعلى العلماء من 

وة االجتهاد. ولكن جيب أن هذه اْلماعة أن جيتهدوا مبا مّن هللا عليهم من ق
يكونوا حذرين وال ينكروا األحاديث دون مربر مثل الشيخ عبد هللا اْلكرالوي. أما 
إذا وجدوا حديثا يعارض القرآن والسنة فليرتكوه. إعلموا أن مجاعتنا أقرب إىل أهل 
احلديث منها إىل الشيخ عبد هللا، وال عالقة لنا أبفكار عبد هللا اْلكرالوي 

ة. كل من ينتمي إىل مجاعتنا عليه أن يستنكر معتقدات عبد هللا السخيف
اْلكرالوي اليت يعتنقها عن األحاديث ويتربأ منها من األعماق، ويكره صحبة 

 أمثاله قدر اإلمكان، ألن هذه الِفرقة أقرب إىل التهلكة منها إىل ِفرق أخرى. 
حاديث مثل الشيخ حممد وكذلك على أفراد مجاعيت أال ينحازوا إىل اإلفراط يف األ

حسني، وال مييلوا إىل التفريط مثل الشيخ عبد هللا، بل جيب أن ينهجوا منهجا 
وسطا مذهبا هلم. مبعىن أال يتخذوا األحاديث ِقبلًة وكعبًة هلم كليا حَّت يصبح 
القرآن مرتوكا ومهجورا، وال يُعّدوا األحاديث ابطلة ولغوا فتضيع األحاديث النبوية  

 كليا." 
، 19لتعليق على املناظرة بني البطالوي واْلكرالوي، اخلزائن الروحانية، اجمللد)ا

 ( 213-212الصفحة: 
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 كتبنا املسلَّم هبا
 :  كالتايل هي هبا نثق واليت فيها نعتقد اليت هبا واملعرتف املسّلم كتبنا إن"

 آية ألي مبعىن نسلِّم وال نقبل ال أننا البال عن يغينب ال لكن الكرمي، القرآن: أوال
 يفسر القرآن ألن الكرمي، القرآن من األخرى اآلايت عليه شهدتْ  ما إال قرآنية
 الكرمي للقرآن أخرى آايت من اليقينية املرتبة تلك جند مل إذا مث بعضا، بعضه
 صحيح حديث املعىن ذلك يدعم أن فيشرتط ومؤكدة، دقيقة معاين على للعثور
 الالزم فمن إطالقا، ديننا يف جيوز ال ابلرأي التفسري إن ابختصار. متصل مرفوع
 . اعرتاض أي إاثرة عند الطريق هذا خيالف أال معرتض كل على
 مجيع إن إذ البخاري، صحيح فأوهلا هبا نسلِّم اليت األخرى الكتب: واثنيا

 صحيح واثنيها لنا، حجة تعترب الكرمي القرآن ختالف ال اليت فيه الواردة األحاديث
 املرتبة وحتتل البخاري، وصحيحَ  الكرمي القرآن خيالف أال بشرط به ونؤمن مسلم،
 داود وأبو والنسائي واملوطأ ماجة وابن الرتمذي صحيح من احلديث كتبُ  الثالثة

 فهذه. والصحيحني الكرمي القرآنَ  ختالف أال بشرط أبحاديثها ونؤمن والدارقطين،
 .هبا للعمل لنا الشروط وهذه ديننا ُكتب هي

 (87-86: الصفحة ،10اجمللد الروحانية، اخلزائن اآلرية الداينة) 

 الصحيحني مكانة
صحيح البخاري كتاٌب مبارك وانفع  إن: "الصحيحني مكانة مبيِّنا حضرته يقول

جًدا للمسلمني... كذلك مسلم وغريه من كتب األحاديث األخرى تتضمن 
، 19ذخرية كبرية من املعارف واملسائل." )سفينة نوح، اخلزائن الروحانية، اجمللد

 (65الصفحة: 
قال أيضا: "يتبني من قراءة صحيح البخاري أن فيه بركة ونورا يوحي أن هذا 

م، 17/8/1902. )احلكم، العدد: قد خرج من لسان رسول هللا  الكالم
 ( 11الصفحة: 
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 ال أن بشرط ابلثقة جدير مسلم صحيح إنعن صحيح مسلم: " وقال 
 ألحكام خمالفا يكون أال فبشرط البخاري أما والبخاري، الكرمي القرآنَ  خيالف
 حالة يف ابلقبول تليق احلديث كتب وبقيةُ . البينة الصرحية ونصوَصه الكرمي القرآن
 اخلزائن اآلرية، الداينة." )عليها املتفق واألحاديث الكرمي للقرآن معارضتها عدم

 (احلاشية ،60: الصفحة ،10اجمللد الروحانية،
إن مذهيب هو أن  : "الكرمي القرآن مقابل الصحيحني مكانة عن  وقال

أحاديث الصحيحني صحيحة من حيث الظن، ولكن ما خالف منها القرآَن 
الكرمي وعارضه صراحة سقط من مرتبة الصحة، إذ مل ينـزل الوحي على اإلمام 

، 4البخاري ومسلم على أية حال." )مناظرة لدهيانه، اخلزائن الروحانية، اجمللد
 (15الصفحة: 

عبارة من "شرح مسّلم الثبوت" وقال شارحا إايها: لو سّلمنا بقبول  مث نقل 
األمة بعظمة شأن الشيخني وصحيحيهما فمع ذلك ال يدل على أهنما حيتالن 
مرتبة القطعية واليقني، ألن األمة مل جُتمع على كوهنما حائزين على مرتبة القطعية 

 (98واليقني" )املرجع السابق، الصفحة: 
ُسحر،  حيح البخاري، كتاب الطب، ابب السحر أن النيب لقد ورد يف ص

قد تضررت نتيجة ذلك، والعياذ ابهلل. وعندما ذُكر هذا  ويُزعم أن ذاكرة النيب 
قال: "االعتقاد بكل ما جاء يف البخاري ومسلم،  األمر أمام املسيح املوعود 

ينطلي بغض الطرف عن كل شيء، ينايف مسلكنا. وال يقبل العقل أيضا أن 
 . ال يصح حبال من األحوال القول أبنالسحر على نيب عظيم الشأن مثله 

 أن يبدو. وكذا كذا حدث أو السحر بتأثري ابهلل، والعياذ ذاكرته، فقدَ   النيب
 ولكن األحاديث حنرتم أننا مع. عنده من األمور هذه وخلط افرتى قد اخلبثاء أحد

. نقبله أن نستطيع ال  النيب عصمة ويناقض الكرمي القرآن يناقض الذي احلديث
 استطاعوا ما ولكنهم شديد حبذر دّونوها وقد الفرتة تلك يف األحاديث مُجعت لقد
 أما األحاديث ْلمع الفرتة تلك كانت. االعتبار بعني الكاملة احليطة أيخذوا أن

 املبدأ ولكن عظيم ثوابٌ  فيه  النيب آاثر مجع إن. والتدبر التأمل فرتة فهي اآلن
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 واحد فلكل. جيدا فيها يتأملوا أن يستطيعون ال جيمعوهنا الذين أن هو العام
 جدير هو ما ويرتك ابلقبول جدير هو ما وليقبل جيدا ويتدبر يتأمل أن اخليار
 ( 8: الصفحة م،10/11/1907: العدد احلكم،." )ابلرتك
 نرى.  هللا رسول من تثبت اليت واألحاديث الكرمي القرآن تّتبعوا أن عليكم
 وحنسب الكرمي، القرآن خيالف أال بشرط ضعيفا، كان مهما ابحلديث، العمل

 ،م8/9/1904: العدد البدر،. )هللا كتاب بعد الكتب أصح الصحيحني
 ( 8: الصفحة
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 الفقه وعلم الفقهاء
 الدين يف التفقه ضرورة

 ولكن الدين، يف يتفقهوا أن مجاعتنا أفراد على جيب: " املوعود املسيح يقول
 على مطّلعني كانوا إذا أهنم العاديون املشايخ يفهمه كما يعين ال الدين يف التفقه
. تقليدية بصورة فقهاء أصبحوا شاهبها وما االستنجاء مسائل مثل املسائل بعض

 ويطّلعوا وكالمي، واألحاديث الكرمي القرآن آايت يتدبروا أن هو أقصده ما بل
 ( 4:الصفحة م،25/4/1907: العدد بدر،." )وحقائقه القرآن معارف على

  لإلسالم السياج مبن زلة كانوا األربعة األئمة
 مرة جاء: قائال علي شري املولوي حدثين:  أمحد بشري مرزا الصاحبزاده يقول
 لقائه وعند اخلاص، لقائه يف رغبته وأبدى  املوعود املسيح إىل الشيوخ أحد
:  له قالف. األمور من ذلك وغري التقليد وحيب حنفي أنه مرات عدة له ذكر
 أعترب بل لألحناف معارضني لسنا أننا فاعلم ،حنفي أنك أخرى بعد مرة يل تذكر

 االفرتاق من بسببهم املسلمون ُحفظ وقد ،للبيت األربعة كاْلدران األربعة األئمة
 هؤالء فلوال الدين، يف لالجتهاد اْلميع يتأهل ال أبنه  قال مث والضياع،

 به خاًصا طريًقا له أهال يكن مل أو أهال كان من كل وحبريّة الخرتع األربعة األئمة
 هؤالء ولكن احملمدية، األمة يف عظيم اختالف إحداث إىل سيؤدي ذلك وكان

 كفاءهتم وبسبب وطهارهتم، وتقواهم ومعرفتهم علمهم بسبب األربعة األئمة
 فظل ،والضياع االختالف من املسلمني تعاىل هللا بفضل صمواعَ  قد لالجتهاد

 نقّدرهم لذلك الدار، األربعة اْلدران حتفظ كما املسلمني حيفظون األئمة هؤالء
 . وإحساهنم بعظمتهم ونعرتف
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 يرى كان أنه إال األئمة ْلميع احرتاًما يكن  املوعود املسيح كان: أقول
 قوة من به يتحلى ما كثريًا ميدح وكان ومعرفة، علًما أكثرهم حنيفة أاب اإلمام

 (334: الصفحة ،1اجمللد املهدي، سرية. )واالستنتاج االستدالل
 اإلمام زمن يف الظهور يف البدعات شرعت لقد: "أخرى مبناسبة  قالو 

 حينذاك موجودين األئمة هؤالء يكن مل ولو. وغريمها حنبل ابن واإلمام الشافعي
 فهؤالء. خمتلطني اخلبثاء آالف ولبقي ،وغريهم احلق أهل بني التمييز الستحال

 دينا اإلسالم لصار خُيلقوا مل لوو  لإلسالم، السياج مبنـزلة كانوا األربعة األساء
: العدد بدر،." )وغريهم البدعة أهل بني التمييز ولتعذر فيه، مشتبها

 ( 4: الصفحة م،3/11/1905

 بركة عالمة األربعة األئمة كان
 تبدأ الروحانية ألن الروحانية فيهم كانت رأيي، يف بركة عالمة األربعة األئمة كان

 عالقة أدىن لقلوهبم تكن ومل هللا، وخيشون احلقيقة، يف متقني وكانوا. ابلتقوى
 ( 2: الصفحة ،م24/9/1901: العدد احلكم،. )الدنيا بكالب

 .الرفيعة حنيفة أيب اإلمام مكانة
بعض األئمة مثل اإلمام : "حنيفة أيب ابإلمام مشيدا  املوعود املسيح يقول

الذي يُعّد من أصحاب الرأي السديد، مل يتوجه إىل  األعظم الكويف 
األحاديث إال قليال، وقد ُعّدت اجتهاداته بسبب دقة معانيها خمالفة لألحاديث 
الصحيحة. واحلق أنه كان أفضل وأعلى من األئمة الثالثة اآلخرين من حيث قوة 

وعلمه ودرايته وفهمه وفراسته، والقوة اليت وهبها هللا تعاىل له للوصول إىل  اجتهاده
القرار الصائب كانت متقدمة، حبيث كان قادرا على التفريق بني الثبوت وعدمه. 
ومتثَّلت موهبة قوة إدراكه بوجه خاص يف فهم القرآن الكرمي. وكان لطبعه انسجام 

من املعرفة مبلغا أعلى؛ لذلك كانت خاص مع كالم هللا تعاىل، وكان قد بلغ 
 مرتبته العليا يف االجتهاد واالستنباط معرتَفا هبا وقد تقاصر عنها اآلخرون. 
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سبحان هللا! كيف فِهم هذا اإلمام الرابين والذكي إشارة عليا ورفيعة آلية واحدة، 
وترك كشيء رديء أحاديث كثرية كانت تعارضها، وما خاف طعن اْلهالء قط؟" 

 ( 385، الصفحة: 3ة األوهام، اخلزائن الروحانية، اجمللد)إزال
واملولوي حممد حسني  م مناظرة بني املسيح املوعود 1891ُعقدت يف عام 
يف أثنائها أن املولوي حممد حسني يستخف ابإلمام أيب  البطالوي، شعر 

حنيفة رمحه هللا، فقال: "أيها املولوي احملرتم، أرجو أال تنـزعج؛ لو أحسنت الظن 
ولو قليال ابإلمام الصاحل أيب حنيفة رمحه هللا، ملا استخدمت حبقه كلمات 

رتم الذي كان االستهزاء واالستخفاف هكذا. إنك ال تدرك عظمة هذا اإلمام احمل
البحر األعظم واآلخرون فروعه. إن تسميته "أهل الرأي" خيانة كربى. كان لإلمام 
اهلمام أيب حنيفة )رمحه هللا( ابع طويل يف استنباط املسائل من القرآن الكرمي 

ة. رحم هللا جمدد القرن الثاين عشر الذي ياثر النبو اآلابإلضافة إىل كماله يف علم 
من كتابه: "املكتوب" إن لإلمام األعظم مماثلة روحانية مع  307قال يف الصفحة 

املسيح املقبل يف استنباط املسائل من القرآن الكرمي." )مناظرة لدهيانه، اخلزائن 
 (  101، الصفحة: 4الروحانية، اجمللد

  حنيفة أبو األعظم اإلمام األئمة، فخر
مل يكن يف : "إعالانته أحد يف البطالوي حسني حممد املولوي ذكر يف  قال

صفحة سوى كالم غري ذي الصلة ابملوضوع وبذاءة اللسان  76مقاله ذي الـ 
واالفرتاءات. لقد استخدم بذاءة اللسان إىل درجة استخداِمه كلمات مسيئة جدا 

." بغري حق حبق اإلمام الصاحل، فخر األئمة؛ اإلمام األعظم أيب حنيفة 
 (196ل، الصفحة: )جمموعة اإلعالانت، اجمللد األو 

 التعليم للعمل ابملذهب احلنفي بشرط
: القرآن الكرمي حيتل مكان الصدارة يف جزء الشريعة يقول املسيح املوعود 

العملي، مث األحاديث الصحيحة اليت تؤيدها السُّّنة. وإن مل يُعثر على مسألة ما 
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رضا هللا فيهما، فمذهيب هو العمل ابملذهب احلنفي، ألن كثرهتم تدل على 
تعاىل. ولكننا ال نعري للكثرة اهتماما مقابل القرآن الكرمي واألحاديث، ألن 

القياس الصحيح. ويف هذه احلالة كان اجتهاد  حَّت بعضا من مسائلهم تنايف
العلماء األمحديني َأوىل ابلعمل. )ذكر احلبيب، للمفيت حممد صادق، الصفحة: 

209) 

 مذهب حنفي؟ على ما معىن كون املسيح املوعود 
استفسر املولوي هباء الدين األمحد آابدي أنه قد ورد يف مكتوابت اإلمام الرابين 
عن املسيح املوعود أنه سيكون على املذهب احلنفي، فما معىن ذلك؟ قال املسيح 

: املراد من ذلك أنه كما كان اإلمام األعظم يستدل من القرآن الكرمي املوعود 
وحده، كذلك سيأيت املسيح املوعود أيضا بعلوم القرآن فقط وكان يقّدم القرآن 

الكرمي ومعارفه فقط. فقد كشف هذا السر يف مكان آخر يف مكتوابته، وذكر 
بوجه خاص أن املسيح املوعود سُيعطى علم حقائق القرآن. )احلكم، العدد: 

 ( 8م، الصفحة: 10/8/1901

 اجملددون أيتون حبسب حاجة الوقت
إمنا أييت حبسب حاجة الوقت وال أييت لبيان مسائل االستنجاء  "اجملدد الذي أييت

 ( 4م، الصفحة: 19/5/1899والوضوء." )احلكم، العدد: 

 غري املقلدين حىت ال تبغضوا 
ذات يوم: اي  قلُت للمسيح املوعود  يقول السيد بري سراج احلق نعماين:

سيدي، ما قولكم عن فرقة الوهابيني، غري املقلدين واخلبثاء؟ )كنت عندئذ حنفيا 
متعصبا جدا(. سع حضرته ذلك وابتسم وصمت دون أن يرّد بشيء. مث ذكرُت 
له األمر نفسه يف اليوم التايل، فقال: هذه الِفرقة أيضا من هللا وليست سيئة. 

واحلنفية حَّت أنزلوا األئمة األربعة منـزل األنبياء عندما شّدد الناس على التقليد 
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خلق هللا هذه الِفرقة حبكمته ليبقى املقلدون على الصراط املستقيم والطريق 
األوسط. غري أن فيهم عيبا واحدا حتما وهو أن كل واحد منهم قد أَحّل نفسه 

الصفحة: حمل اجملتهد واإلمام وبدأ يسيء إىل األئمة األربعة. )تذكرة املهدي، 
213- 214 ) 
بشدة  الوهابينيمبناسبة أخرى: "جاءين ذات مرة عريب كان يعادي  وقال 

أمامه كال هلم شتائم بذيئة. كذلك بدأ  الوهابيونمتناهية إىل درجة أْن لو ذُكر 
يسبهم ويشتمهم أثناء وجوده هنا أيضا ولكن مل أهتم بذلك بل خدمُته كثريا 

مستشيطا غضبا فقال له أحد  الوهابينييسب  واستضفُته جيدا. كان ذات يوم
فسكت. إن عدَّ هذا  الوهابينيأبن الذي نزلَت بيته ضيفا هو أيضا من أهل 

الشخص إايَي وهابيا مل يكن خطأ بل أرى العمل ابألحاديث الصحيحة ضروراي 
 (   7م، ص4/7/1907بعد القرآن الكرمي. )بدر، العدد 

 فقه األربعة يف مكةأماكن الصالة املختلفة ملذاهب ال
من املعلوم أن الناس عندما يرون أن فئة معينة قد انتشرت يف العامل بكثرة "

فيعودون إىل مبادئهم وأساليبهم، كما ترى اليوم األحناف والشافعية واملالكية 
واحلنابلة خيالطون وجيالسون بعضهم بعضا على الرغم من اخلالفات القاسية اليت 

كة املعظمة املقدسة أيضا أن جتمعهم يف مصّلى واحد." بسببها مل تقدر أرض م
 (498، الصفحة: 2)جمموعة اإلعالانت، اجمللد

 التقليد أيضا ضروري إىل حد ما
 أبسلوب كأنه  ذات مرة كان واعظ يتحدث أمام املسيح املوعود 

منحاز إىل الفرقة الوهابية حبسب رأيه، فكان ُيظهر نفسه مرة بعد أخرى 
معاداي لألحناف والوهابيني ويقول أبنه يبحث عن احلق. فقال املسيح املوعود 

 إذا سع أحد كالمنا ابحلب والرِفق فإان حمبون جدا ونوّد أن حنكم :
ا كان يطابق حبسب القرآن واحلديث. فإذا أراد أحد احلكم أبنه سيقبل م
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القرآن الكرمي واألحاديث الصحيحة وسريّد ما خالفهما فهذا هو املقصود 
ومدعاة للسعادة وقرة العينني لنا. إن مذهيب خيالف مذهب الوهابيني وأرى 

، فليس كل شخص جمتهدا. احلائز على علم ليس مستحسناأن ترك التقليد 
من اتّباع مجيع األتقياء  قليل ال يصبح جديرا ابالتّباع. هل يستحق أن يتحرر

واملزكِّني؟ إن أسرار القرآن الكرمي ال ُتكشف إال على املطهَّرين. كّل من أيتينا 
فية. أرى أن هذه املذاهب األربعة فضل من ييضطر إىل أن ينصبغ بصبغة احلن

هللا، ومبنـزلة السياج لإلسالم. لقد خلق هللا تعاىل لنصرة اإلسالم أانسا عظاما  
ياء جدا وأصحاب تزكية. إن سبب فساد الناس يف العصر الراهن كانوا أتق

يعود إىل أهنم تركوا اتّباع األئمة. هللا حيب الناس من نوعني، أوال: أولئك 
الذين طّهرهم هللا وعّلمهم بنفسه، واثنيا: الذين يطيعوهنم. أرى أن الذين 

قرب إىل زمن يّتبعوهنم سعداء جدا ألن هللا تعاىل وهبهم تزكية النفس وهم أ
. لقد سعت بنفسي أن بعض الناس يستخدمون كالما قاسيا رسول هللا 

حبق اإلمام أيب حنيفة، هذا خطأهم. )ذكر احلبيب، للمفيت حممد صادق، 
 ( 278-277الصفحة: 

 اختالف الفقهاء
هناك خالفات يف املسائل املختلفة بني املشايخ : يقول املسيح املوعود 

املعاصرين إىل درجة أنه ميكن القول أبن هناك خالفا يف كل مسألة. كان هناك 
طبيب يف الهور، اسه "غالم دستغري" كان يقول أبن هناك تقليدا بني املرضى 

ري؟ وذويهم يف هذا البلد أهنم يسألون الطبيب: هل هذا الدواء حار أم ابرد التأث
برد واحد دائما فأقول هلم: هناك اختالف يف ذلك. عليهم وقد تعودُت أن أرد 

إًذا، هناك عدة ِفرق بسبب هذا اخلالف. فمثال هناك اختالفات بني األحناف 
م، 1/8/1907أيضا، وهناك خالف بني أقوال أيب حنيفة نفسه. )بدر، العدد: 

 ( 3الصفحة: 
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  سُّّنةسُتنبط من القرآن والالقياس الصحيح هو ما ا

سأل شخص: إذا قطعت القطة عنق دجاجة وكانت الدجاجة مضطربة، فهل 
: اعلموا أن القياس وحده يف مثل هذه املسائل ممنوع �جيوز ذحبها؟ فقال 

بتاH يف الدين. والقياس اجلائز هو الذي ُيستنبط من القرآن واحلديث. إن ديننا 
حديث من هذا القبيل فبها  �ت عن النيب النقل، فإذا ثبوصلنا بواسطة 

َوَال تـَُقوُلوا ِلَما َتِصُف �ونِعمْت، وإال ما احلاجة إىل اإلخالل Qإلميان بثمن خبس. 
/ ٢٤). (بدر، العدد ١١٧(النحل:  �أَْلِسنَـُتُكُم اْلَكِذَب َهَذا َحَالٌل َوَهَذا َحرَامٌ 

  )٤م، ص٥/١٩٠٨

  السبيل للعثور على السنة الصحيحة

ّنة الصحيحة؟ دام هناك خالف يف ِفرق اإلسالم فكيف ميكن العثور على السُّ ما 
  يف اجلواب:  �فقال 

"عندما ُجيمع بني القرآن الكرمي واألحاديث والسنة وتقوى قوٍم وطهارvم يُعَثر على 
  ) ١١٤م، الصفحة: ١/٥/١٩٠٣ّنة األصلية." (البدر، العدد:السُّ 

  حجية القياس 

؛ فمع أن نصوص األمور أريد أن أقول شيئا عن القياس ...بعد بيان كل هذه
القرآن الكرمي واألحاديث معي، ويؤيدين إمجاع الصحابة أيضا، وتدعمين 
التأييدات اإلهلية، وتربهن حاجُة الوقت على صدقي؛ إال أنه ميكن أن تتم احلجة 

ال  Qلقياس أيضا، لذا جيب أن نرى ما يقتضيه القياُس. ال يقبل اإلنسان شيئا
يوجد له نظري. فمثال لو قال لك أحد إن اهلواء قذف ولدك إىل السماء، أو قال 
؛ فهل ستقبل كالمه دون سبب معقول ودون  إن الولد حتوَّل إىل كلٍب وفرَّ

ُتْم ال �حتقيق؟! كال، لذلك قال تعاىل يف القرآن الكرمي:  فَاْسأَلُوا أَْهَل الذِّْكِر ِإْن ُكنـْ
). اآلن �ملوا يف مسألة وفاة املسيح وصعوده إىل السماء. ٤٤ (النحل: �تـَْعَلُمونَ 

من املؤكد متاما، بغضِّ النظر عن وجود األدلة على وفاته أن الكفار طلبوا من النيب 
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الذي كان األكمل -  �معجزة الصعود إىل السماء. فكان من واجبه  �
ن هللا تعاىل: أن يصعد إليها، ولكنه أجا�م بوحي م -واألفضل يف مجيع النواحي

). هذا يعين أن هللا ۹٤(اإلسراء:  �ُقْل ُسْبَحاَن َريبِّ َهْل ُكْنُت ِإال َبَشرًا َرُسوال�
بريء من اإلخالف بوعده. فما دام قد حّرم على البشر الصعود إىل السماء، فلو 
صعدُت إليها أ£ لكنُت كاذQ. إذا كان اعتقادكم بصعود املسيح صحيًحا؛ فبَم 

مقدِّما هذه اآلية؟ ما الفائدة  �و اعرتض أحد من القساوسة على النيب تردُّون ل
من اإلميان مبا ال أثر له يف القرآن الكرمي؟! لو فعلتم لشّوهتم مسعة اإلسالم والنيب 

. Qإلضافة إىل ذلك ال يوجد هلذا األمر نظري يف الكتب السابقة، واالستشهاد �
َشِهَد َشاِهٌد ِمْن َبِين �: � عن النيب بتلك الكتب ليس حراما. يقول هللا تعاىل

َنُكْم َوَمْن �)، وقال أيضا: ۱۱(األحقاف:  �ِإْسرَائِيلَ  َكَفى ªِQِ َشِهيًدا بـَْيِين َوبـَيـْ
 �يـَْعرِفُونَُه َكَما يـَْعرِفُوَن أَبـَْناَءُهمْ �)، وقال أيضا: ٤٤، (الرعد: �ِعْنَدُه ِعْلُم اْلِكَتابِ 

 �هللا تعاىل يقدم هذه اآل¬ت إلثبات نبوة رسول هللا  ). فما دام۱٤۷(البقرة: 
فكيف صار اجتهاد£ منها حراما؟! (حماضرة لدهيانه، اخلزائن الروحانية، 

  )۲۹۷- ۲۹۷، الصفحة: ۲۰ا¯لد

  اخلالفات بني املقلدين وغريهم

"مل ميض وقت طويل حني كان املقّلدون وغريهم يستخرجون أخطاء بعضهم 
األخرى تتناحر فيما بينها كالسباع، ويكّفر بعضهم بعضا  بعضا، وكانت الِفرق

ويُعّد بعضهم بعضا جنسا. فإذا كان هناك سبيل لالطمئنان فلماذا ُوجدت كل 
هذه اخلالفات والُفرقة يف القوم؟ لقد تطرّقت إليهم األخطاء وابتعدوا عن احلقيقة. 

نفسه، ففعل ذلك ففي هذا الوقت من الُفرقة كان ضرور¬ أن حيكم هللا تعاىل ب
متاما وأرسل فيهم َحَكما. قولوا اآلن، هل أضفُت إىل القرآن شيئا أو أنقصت منه 
شيئا حىت نشأ كل هذا احلماس ملعارضيت؟". (جريدة احلَكم، العدد: 

  )٣-٢م، الصفحة: ٣٠/٩/١٩٠٤
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 أوجه كفر املولوي عبد هللا اجلكرالوي
 أبن املولوي حممد حسني أصدر كتيبا ونشر فيه مقاال قال املولوي عبد الكرمي

بعنوان: "القيامة يف مسجد جينيان" ضد املولوي عبد هللا اْلكرالوي. وقال فيه يف 
نفيت أبنه كافر، مث كتب حتت أي معرض احلديث أبننا حنسبه مثيل النيب القادايين 
 أوجه التكفري؟: ما هي هذه العبارة فتوى التكفري. فسأل املسيح املوعود 

يقول الشيخ اْلكرالوي أبنه ال حاجة إىل احلديث، بل إن َمثل ِقراءة احلديث  
يف اإلتيان ابلقرآن  كمثل كلب تعوََّد على مضغ العظم، وإن مرتبة رسول هللا 

الكرمي ليس أكثر من مرتبة خادم يف اإلتيان أبوامر رسية. فقال املسيح املوعود 
م كفٌر، وإساءة كبرية إىل رسول هللا : القول مبثل هذا الكال ال جيوز .

االستخفاف ابألحاديث على هذا النحو. الكفار يتذّكرون شعوذات أواثهنم، أفال 
هو األول من حيث فهم القرآن  يتذّكر املسلمون أقوال رسوهلم؟ كان رسول هللا 

وهذا ما الكرمي، وكان يعمل به ويطلب من اآلخرين أن يعملوا به. هذه هي السنة 
يسّمى تواتر العمل، مث دّون األئمة فيما بعد هذه السّنة ومجعوها بصورة الكلمات 
بكل جهد ومشقة وأجروا فيها حتقيقات وحبواث مضنية، وبذلك مُجعت 
األحاديث. انظروا إىل الشيخني، كم قاما جبهد كبري! فلم يدّوان سوانح آابئهم 

وأفعاله أي  أقوال رسول هللا وأجدادهم، بل مجعا بكل ما كان يف وسعهما 
 (11م، الصفحة: 17/8/1902ّنة بكل صحة ونزاهة. )احلكم، العدد: السُّ 

 متسك الوهابيني بظواهر األمور
حاداث حدث معه، وهو ينّم عن أخالق الوهابيني  سرد املسيح املوعود 
 ، فقال أبنه كان ذات مرة يف أمرتسر وقد قّدم له بعضومدى احرتامهم للنيب 

اليمىن مصابة منذ  املشايخ من فئة الغزنويني الشاَي. وألن يد املسيح املوعود 
صغره وعظمها متضررة، فأمسك الفنجان بيده اليسرى. فبدأ الغزنويون يقولون، 

هلم أن  دون أن يسألوا السبَب، أبن هذا ينايف السنة. فشرح املسيح املوعود 
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وا عن السبب احلقيقي لذلك. مث اعرتضوا اآلداب والروحانية أيضا سنَّة، مث ُأخرب 
يف كتبه كثريا وال جيوز املدح إىل هذا احلد، وال يؤمنون  عليه أنه مدح رسوَل هللا 

ليست أعلى من يونس بن مَّت.  إال بقدر ما يثبت من احلديث أن مرتبة النيب 
؟ مث التقدم املادي الذي حصل إىل يومنا هذا هل كان موجودا يف األزمنة الغابرة

. هذا هو هناك سلسلة الروحانية، فقد ظلت سارية وانتهت على رسول هللا 
معىن خامت النبيني. فإذا كانت هذه هي حالتهم )أي الوهابيني( فأىّن هلم أن حيبوا 

: مل يرض هبم قليب حبا صادقا؟ وماذا ميكن أن يستفيدوا؟ فقال  النيب 
ثر على تسمييت وهابيا يف أّي كتاب.  قط، ومل أرغب قط أن أُدعى وهابيا، ولن يُع

كنت أجالسهم وكانت تفوح من جمالسهم دائما رائحة الكالم املعسول. وتبني أن 
فيهم قشرا فقط دون املغزى. لقد كتب املولوي حممد حسني بنفسه يف جملته 
"إشاعة السنة" عن احلديث أنه ميكن لصاحب اإلهلام أو أهل الكشف أن يُعّد 

يف  عيفا والعكس صحيح، ألنه يطلب تصحيحه من النيب احلديث الصحيح ض
 ّنةالكشف. ولكنين ال أمتسك بكشويف وإهلامايت ما مل يساندها القرآن والسُّ 

. فلُيسأل حممد حسني أنه إذا كان عبد هللا الغزنوي قادرا على واحلديث الصحيح
التدخل يف األحاديث على هذا النحو، فما ذنب احَلَكم إذ ُيكرَه على أن يقبل  

 ( 30م، الصفحة: 21/11/1902كل غث وسني؟ )البدر، العدد: 

 اإلفراط والتفريط لدى الوهابيني واجلكرالويني
لوي أنه غرّي يف الصالة أيضا وأخرج منها "التحيات" تبنيَّ عند احلديث عن اْلكرا

وغرّي أشياء أخرى أيضا. فأشاع املسيح املوعود خبطورة فتنة  والصالة على النيب 
اْلكرالوي، واقتضت رمحته وغريته لإلسالم أن يعّلق عليها بنشر إعالن وأن يذكر 

اط والتفريط، وأنه من فيها أن املولوي حممد حسني واملولوي اْلكرالوي ارتكبا اإلفر 
فقال: "األنبياء أيتون دائما بشيئني  فضل هللا تعاىل أْن ثّبتنا على الصراط املستقيم.

نَّة، أي يوّضحونه ابلعمل نَّة. أحدمها كالم هللا والثاين هو  السُّ اثنني، الكتاَب والسُّ 
نها املعلِّم به، وال ميكن أن جتري أمور الدنيا بدون ذلك. املسائل الدقيقة اليت يبي
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نَّة يقينية. نشكر هللا يوّضحها بتحليلها أيضا. فكما أن كالم هللا يقيين كذلك السُّ 
تعاىل أنه أقامين على الصراط املستقيم. لقد ارتكب الوهابيون اإلفراط ووضعوا 
احلديث قاضيا على القرآن وجعلوا القرآن يقف أمامه كاملستغيث. أما اْلكرالوي 

وأنكر احلديث هنائيا. هذا قد يؤدي إىل فتنة ال بد من  فقد ارتكب التفريط
إصالحها. لقد جعلين هللا َحَكما، لذا سوف أبنّي هذا اخلطأ من خالل إعالن 

متعة كبرية. يؤدي إىل مث أكتب مقاال... التأمل يف السبيل الذي أرشدين هللا إليه 
َحِديٍث بـَْعَدُه  فَِبَأيِّ لقد أصدر القرآن الكرمي ُحكما صحيحا متاما فقال: 

)اْلاثية:  فَِبَأيِّ َحِديٍث بـَْعَد هللِا َوآاَيتِِه يـُْؤِمُنونَ وقال يف آية أخرى:  يـُْؤِمُنونَ 
ُتْم نَّة فقال عنهم: (. هذه نبوءة تتعلق ابلوهابيني، أما الذين ينكرون السُّ 7 ِإْن ُكنـْ

 – 28/11( )البدر، العدد: 32" )آل عمران: حتُِبُّوَن هللَا فَاتَِّبُعوين حُيِْبْبُكُم هللاُ 
 (   46م، الصفحة: 5/12/1902

 حالة األحناف
... أما األحناف، فقد تطرقت إليهم األقوال املردودة والبدعاُت لسوء احلظ. كان 
اإلمام األعظم رمحة هللا عليه متقيا من الدرجة العليا، ولكن عندما تالشت 

ال للبدعات وغالوا يف التقليد حَّت فّضلوا على الروحانية يف أتباعه، أفسحوا جما
أقواَل الذين ال يضمن القرآن الكرمي عصمتهم. وفسروا أقوال  أقوال رسول هللا 

حضرة اإلمام على أهوائهم جاعلني أهدافهم ورغباهتم نصب أعينهم. كنت ذات 
مرة يف لدهيانه فجاءين شخص من عائلة "نواب" وقال يف معرض احلديث أنه 

ملتزم، وقال أيضا أبن عّمه كان حيسن االعتقاد كثريا ابإلمام األعظم رمحة  حنفي
هللا عليه لدرجة أنه عندما قرأ يف "ما البد منه" قول اإلمام أن أربعة أنواع من 
اخلمر حمرمة وهي مخر الشعري والعنب ونوعان آخران، استورد اخلمور من بالد 

طاعة صادقة. أستغفر  لطاعة اإلمام الغرب مببلغ مثانني ألف روبية واستهلكها 
 هللا مث أستغفر هللا. 
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 أي طلقة اثلثة. )املرتجم(  1
 أي ابالتفاق بني الرجلني. )املرتجم(  2

 

-ختصار، إ'م يقومون مبثل هذه التأويالت. هناك شكاوى أنه ميكن للمرء أن 
. لقد ابتدعوا مسألة "احمللِّل" أيضا، أي إذا طّلق أحد 3خذ منهم فتوى يرغب فيها

فمن الضروري له للزواج منها بصورة شرعية مرة أخرى أن عليها أن تنكح  ١زوجته
مع أنه ال أثر هلذا األمر يف القرآن الكرمي،  ٢شخصا آخر، مث يطلقها هذا األخري

  )٣الصفحة: م،٣٠/٩/١٩٠١بل لُعن احمللِّل يف األحاديث. (احلكم، العدد: 

  فعيةاتصرفات الش

هناك فرقة يتبعون املذهب الشافعي، ويعيشون عيش البهائم، وهناك تعبري أردي 
شائع عندهم مفاده: كن شافعيا وسُيعفى عنك كل شيء، أي ال حاجة إىل 

  اخلوض يف أمور اِحلّل واحلرمة وما شاrها. 
، ميكنكم أن الشافعيةالغجر الذين يتنّقلون يف بالدu هنا وهناك يسمون أنفسهم 

تنظروا إىل تصرفاyم وسلوكهم. كان هناك "موّحد" يف أمرتسر وكان يؤم الصالة يف 
مسجد مومس وذكر يل ذات مرة أنه سافر مرة إىل مومباي ودخل مسجد 
الشافعية صدفة، كان الوقت صالة الفجر، وحني سئل قال {نه من الشافعية، 

قنوت يف صالة الفجر كما هو معروف يف وعندما جعلوه إماما للصالة مل يقرأ ال
مذهب الشافعي، فاستاء منه الناس كثريا ومتّكن من اخلروج من هنالك بصعوبة 
ساملا. إًذا، توجد يف اإلسالم مفاسد وفنت داخلية كثرية وهي حباجة إىل اإلصالح. 

سة وإذا نظر اإلنسان إىل املفاسد اخلارجية احتار أكثر. فلو �ملتم يف فتنة القساو 
  وحدها لقلقتم قلقاً ما بعده قلٌق. 

-ختصار، إن اجتماع هذه الفنت كلها خيرب -لبداهة أن هناك حاجة اآلن إىل 
مجاعة مساوية، وإن مل يُقم هللا مجاعة لوقع االعرتاض عليه. ولكن نشكر هللا تعاىل 
 أنه أخذ بيدu يف وقت مناسب، وأقام هذه اجلماعة بتأييداته، فاحلمد � على

  ) ٣م، الصفحة:٣٠/٩/١٩٠١ذلك. (احلكم، العدد: 
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 على املناظرة على مسائل جزئية عدم رضاه 
أن مرزا حممد دين من سكان "لنكر وال"  قال الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

حمافظة غورداسبور حدثه أن املولوي حممد حسني البطالوي نشر ذات مرة إعالان 
وحدد ،يتضمن مسائل "رفع اليدين" واْلهر بـ "آمني" يف الصالة وما شاهبهما 

عشر روبيات جائزة على جواب كل مسألة. وكانت يف اإلعالن عشرة مسائل. 
علي وقال: انظر ما أسخف هذا  قرأها املسيح املوعود يقول الراوي: 

اإلعالن! ما دامت الصالة تصح يف كل األحوال فإن إاثرة النـزاع يف هذه األمور 
مدعاة للفساد. حنن اآلن حباجة إىل خدمة اإلسالم ال إىل اخلوض يف هذه 

 ( 541، الصفحة: 1األمور. )سرية املهدي، اجمللد

 تكفري أحد بناء على االختالفات الفقهية وزال جي
احلافظ نور حممد املقيم يف "فيض  أخربين: يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

هللا جك" خطيا وقال: جاء إىل قريتنا شيخ من كشمري وكان حافظا للقرآن أيضا، 
وظل يلقي خطاابت إىل عدة أايم ضد غري املقلدين، أي ضد أهل احلديث، علما 

أيضا كنا غري مقلدين. كان الشيخ يقول علنا أن َتوسُّل املرء أبسالفه األموات  أننا
جائز، وأن الصلوات اليت صّليتموها وراء غري املقلدين جيب إعادهتا كلها. وكان 

)املائدة:  اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَـُّقوا هللَا َوابـْتَـُغوا إِلَْيِه اْلَوِسيَلةَ  يقدم اآلية القرآنية: 
(. فسألُته مرة: ماذا تقصد من الوسيلة هنا؟ قال: وسيلة األعمال الصاحلة 36

والصاحلني واملّيتني. قلت: ال تعّلم الناس الشرك. فتكلم معي بقسوة شديدة 
وحّرض أهل القرية، فبدأوا يصّلون منفصلني عنا. فكنُت أان ووالدي فقط نصّلي 

: اي سيدي كنُت قد مسيح املوعود معا. فذهب أيب إىل قاداين وقال لل
فتوى  أرسلت ابين إليكم لتجعلوه مسلما ولكن الناس بدأوا يكّفرونه. فكتب 

جاء فيها أن الذين يكّفرون أحدا على  ، وقدعلى ورقة محراء وأعطاها والدي
جهره ابلتأمني ورفع اليدين وقراءة الفاحتة خلف اإلمام هم كفار أبنفسهم عند 
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يفة. مث بعد بضعة أايم بدأ هؤالء الناس يصّلون ورائي من تلقاء اإلمام أيب حن
بعد ذلك قال: اي ميان نور  أنفسهم. وعندما حضرُت إىل املسيح املوعود 

واقرأ عليهم   1حممد، إن الناس يدعونك وهابيا، فقل هلم أبنك مريد مرشد املرشدين
الدين عبد القادر ميدح حميي  كتابه "غنية الطالبني". كان املسيح املوعود 

  ( 13-12، الصفحة: 2اْليالين واإلمام الغزايل كثريا. )سرية املهدي، اجمللد

 إعالن احلكيم املولوي نور الدين كونه حنفيا
: حدثين احلافظ روشن علي وقال: لقد مرزا بشري أمحد الصاحبزاده يروي 

نور الدين أن  طلب املسيح املوعود عليه السالم مرًة لضرورة دينية من املولوي
يعلن أبنه حنفي املذهب يف حني أنه كان يعرف أن املولوي نور الدين كان من 
أهل احلديث، فكتب املولوي نور الدين ردًّا عليه ورقة كتب عليها بيًتا من 
الشعر ابلفارسية معناه احلريف هو: "إذا أمرك املرشد أن تصبغ مصاّلك ابخلمر 

 جيهل آداب السلوك يف سبل احلب ألن املرشد السالك ال ،فافعل ذلك
 وتقاليدها".

وكتب حتته "نور الدين احلنفي". مث بعد ذلك عندما حضر املولوي نور الدين 
سأله حضرته: ما هي أصول املذهب احلنفي؟ قال املولوي  إىل حضرته 

نور الدين: هي أن القرآن مقدم على كل شيء، وإن مل يعثر على حكم ملسألة 
وفعله املذكور يف احلديث  لكرمي فينبغي النظر إىل قول النيب ما يف القرآن ا

النبوي، وبعدمها ينبغي اختاذ القرار ابلنظر يف اإلمجاع والقياس أيضا. قال 
حضرته: فما مذهبك إذن اي مولوي صاحب؟ قال املولوي نور الدين: سيدي 
 هذا هو مذهيب أيضا. فأخرج حضرته من جيبه تلك الورقة اليت بعث هبا

املولوي نور الدين وقّدمها إليه مبتسًما وقال: فما معىن هذا الكالم؟ ندم 
  املولوي نور الدين ولزم الصمت.

                                                 
 هللا. )املرتجم(حميي الدين عبد القادر اْليالين رمحه لعل املراد منه هو   1
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أقول: املراد من البيت الذي كتبه املولوي نور الدين هو: إنين برأيي من أهل 
لذلك أضحي برأيي لرأيه ، احلديث ولكن مرشدي يقول يل أن أّسي نفسي حنفيًّا

 حنفيًّا. وأّسي نفسي
 ،وأضيف أنه قبل انتشار األمحدية كان أهل احلديث أكثر شهرة يف أرجاء اهلند

وكان هناك عداء بني أهل احلديث )الذين يسّمون الوهابيني عند العامة( وبني 
ل الفريقان إىل عدّوين وحتوّ  ،وكانت بينهم مناظرات ومساجالت ،األحناف
طرف ضد اآلخر. مل يكن املسيح وكانت هناك فتاوى معادية من كل  ،لدودين

قبل دعواه ينتمي إىل أي منهما انتماء يدعو إىل التعصب أو  املوعود 
إال أنه كان يظهر نفسه حنفًيا من انحية األصول ومل خيرت لنفسه يف  ،التحزب

يف حني أنه من انحية املعتقدات والعمل   ،عصر من العصور أنه من أهل احلديث
، الصفحة: 1ث منه إىل األحناف. )سرية املهدي، اجمللدكان أقرب إىل أهل احلدي

333-334) 

 عدم الرضا بطريق "أهل احلديث"
 يف القاطن الرمحن عبد اخلواجه أخربين:  أمحد بشري مرزا الصاحبزاده يقول

 فرصة يل سنحت: وقال هللا حبيب ميان والدي حدثين: قائال له رسالة يف كشمري
 أهل من) وهابًيا كنت وملا الصالة، يف  املوعود املسيح جانب إىل الوقوف
 املسيح لقدم مالصقة قدمي أضع أن فأردت ،األمحدية يف دخويل قبل( احلديث
 جعلين مما قليال قدمه  أبعد قدمه من قدمي قرّبت ملا أنين إال  املوعود

 .أبًدا ذلك ملثل أعد ومل فعليت على أندم
 من حترروا الناس من كثريًا إن إذ أصوهلا إىل نظرًا حمرتمة احلديث أهل فرقة: أقول

 من أكثر األمور بعض على رّكزوا ولكنهم النبوية، السنة ابتباع واستفاضوا البدعات
 املسألة. الشريعة روح من األمور هذه خرجت حَّت املبالغة حدّ  إىل الالزم

 متكاتفني املصلون يقف أن ينبغي بل املصلني بني فراغ يظل أال هي األساسية
 الرتتيب، وعدم الفوضى حتدث أال اثنياو  عبثًا، فارغ مكان يظل ال حَّت وذلك
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 منهم، درجة أقل هم عمن قليال مبتعدين للوقوف حيلة الناس كبار جيد أال واثلثا
 العمل يف وابلغوا كثريا ى هذه املسألةعل شّددوا احلديث أهل ولكن. ذلك وغري

أحد  صالة تصلح ال أنه إىل األمر وآل للضحك، مثري أمر إىل حتولت لدرجة هبا
 وقدمه ركبته تكون وأن له اجملاور املصلي مع متكاتفا كان إذا إال احلديث أهلمن 

 أن من بدال والضرر االضطراب يوجب القرب هذا مثل أن حني يف وقدمه، لركبته
 (314 -313: الصفحة السابق، املرجع. )مفيًدا يكون

 النظر يف كتب الفقهاحلاجة إىل إعادة 
: حدثين ميان خري الدين السيكهواين خطيا مرزا بشري أمحد الصاحبزاده يروي 

قال ذات مرة: هناك حاجة إىل إعادة النظر يف كتب  أن املسيح املوعود 
 (279، الصفحة: 2الفقه أيضا. )سرية املهدي، اجمللد
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 احِلَكم يف الصالة
 فلسفة مواقيت الصالة

ما هي الصلوات اخلمس؟ إن هي إال صورة : "يقول املسيح املوعود 
ألحوالكم املختلفة؛ إذ تالزم حياَتكم تغرياٌت مخسة تعرتيكم وقت البالء، وال بد 

 لفطرتكم منها. 
األّول حني تتلقَّى خربًا أبّن بالًء قادم إليك؛ كأن تصدر ضّدك من احملكمة  -1

مذّكرٌة بضرورة مثولك فيها. هذا هو التغري األول الذي يكّدر عليك صفو حياتك 
وخيّل براحتك، وُتَشبَّه هذه احلالة بساعة الزوال، إذ بدأ هبا زوال سعادتك، ومقابَل 

 ظهر اليت يبتدئ وقُتها مع زوال الشمس. هذه احلالة قد ُفرضت صالة ال
والتغري الثاين ينتابك حني ُتدىَن من مكان البالء؛ كأن متُْثل أمام احلاكم  -2

معتَقاًل مبوجب املذكرة، وهو وقت يكاد يتجمد فيه دمك خوفًا ويذهب عنكم 
نور الطمأنينة، وُتشابه حالتك هذه وقًتا يتضاءل فيه ضوء الشمس وميكن النظر 

ها، ويبدو بوضوح أن غروهَبا وشيك؛ ومقابل هذه احلالة الروحانية قد فُرضت إلي
 صالة العصر. 

واحلالة الثالثة تعرتيك حني ينقطع رجاؤك يف جناتك من تلك البلّية كلّيًة، كأْن  -3
جتري جمرايت احملكمة ضدك ويديل الشهود بشهادهتم لدمارك، وهو الوقت الذي 

ك أسريًا. وتشبه حالُتك هذه غروَب الشمس حني ينخلع فيه قلبك وتعترب نفس
ينقطع األمل من ضياِء النهار، ومقابَل هذه احلالة الروحانية قد فُرضت صالة 

 املغرب.
والتغري الرابع يطرأ عليك حني حييق بك البالء فعالً، وحييط بك ظالُمه  -4

ة للسجن بعد املْدهلَِمُّ، كأْن يصدر احُلكم عليك ابلعقاب، وُتسلَّم إىل الشرط
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استعراض الشهادات وإدانتك. وتشبه حالتك هذه حني خيّيم الليل ويسود ظالمه 
 الدامس؛ وإزاء هذه احلالة الروحانية قد فُرضت صالة العشاء.

مث بعد مكوثك يف ظلمة هذه احملنة برهة من الزمان، هتيج لك رمحُة هللا يف  -5
لي الفجر أخريًا بعد ظلمة الليل، النهاية وتنجيك من تلك الظلمة، متاًما كما ينج

وُيشرق ضوء النهار بلمعانه اثنية؛ ومقابل هذه احلالة الروحانية قد فُرضت صالة 
 الفجر.

فقد كتب هللا عليكم الصلوات اخلمس نظرًا إىل هذه األحوال اخلمس يف تغرياتكم  
إن كنتم الِفطريّة. وميكن أن تدركوا من ذلك أن هذه الصلوات إمنا هي لفائدتكم. ف

تريدون أن تكونوا يف مأمن من هذه البالاي، فال ترتكوا الصلوات اخلمس، فإهنا 
، 19أظالٌل لتطوراتكم الباطنة الروحانية." )سفينة نوح، اخلزائن الروحانية، اجمللد

 (70-69الصفحة: 
 احلكمة يف الصالة مجاعة  

أهنا تؤدي  "اهلدف من كثرة األجر والثواب يف الصالة ابْلماعة هو: يقول 
إىل الوحدة. وقد مت الرتكيز على حتقيق هذه الوحدة بصورة عملية إىل درجة أْن أُمر 
املصّلون أن تكون أقدامهم حماذية والصف مستقيما، وأن يقفوا متالصقني وكأهنم 
شخص واحد لكي تسري أنوار بعضهم إىل بعض وتتالشى من بينهم أوجه 

 ُعجب والطمع. التمييز اليت تؤدي إىل األاننية وال
تذّكروا جيدا أن يف اإلنسان قوة جيذب هبا أنوار اآلخرين. فلتحقيق هذه الوحدة 
أُمر املسلمون أن جيتمعوا للصلوات يف مسجد احلي كل يوم، مث يف مسجد املدينة 
مرة كل أسبوع، وجيتمعوا يف مصّلى العيد مرة كل سنة، وجيتمعوا من مجيع أحناء 

السنة يف بيت هللا. واهلدف من وراء كل هذه األوامر هو املعمورة مرة واحدة يف 
-281، الصفحة: 20حتقيق الوحدة." )حماضرة لدهيانه، اخلزائن الروحانية، اجمللد

282) 
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 أركان الصالة مبنية على احلكمة
 : يقول املسيح املوعود 

الباطنية، وإنه "الدعاء إكسرٌي حيّول حفنًة من الرتاب ِتربًا، وإنه ماء يغسل األدران 
ابتهال تذوب معه الروح وتسيل مثل املاء وختّر على عتبة حضرة األحدية، فهي 
تقوم يف حضرة هللا وتركع وتسجد أيضا. وِظل ذلك تلك الصالة اليت علَّمها 
اإلسالم. واملراد من قيام الروح هو أهنا تكون مستعدة لتحّمل الصعاب واالنصياع 

راد من ركوعها أهنا تركع هلل اتركة كل أنواع احلب لكل أمر يف سبيل هللا. وامل
والعالقات، وتصبح هلل وحده. واملراد من سجودها أهنا ختّر على عتبات هللا 
وتتخلى عن إرادهتا كليا، ومتحو وجودها متاما. هذه الصالة توصل صاحبها إىل 

د إىل لتتحرك صالة اْلس اليومية هللا. وقد صوَّرها الشرع اإلسالمي يف الصالة
صالة الروح؛ ألن هللا تعاىل قد خلق اإلنسان حبيث تؤثر الروح يف اْلسد، ويؤثر 
اْلسد يف الروح. فحني حتزن روحكم تسيل الدموع من عينيكم أيضا، وحني ُتسرُّ 
الروح تعلو البشاشة وجوهكم إىل درجة أن اإلنسان يضحك عفواي يف كثري من 

األذى تشاركه الروح أيضا فيهما، األحيان، كذلك حني يعاين جسده األمل و 
 وعندما يسعد اْلسد مثال جبّو النسيم البارد، تنال الروح أيضا نصيبا منه. 

بسبب العالقات بني الروح -فاهلدف من العبادات اْلسدية هو أن تكون هناك 
حركة يف الروح إىل هللا الواحد األحد، فتعكف على القيام والسجود  -واْلسد

نسان حباجة إىل اجملاهدات من أجل الرقي، وهذا أيضا نوع من الروحاين؛ ألن اإل
 اجملاهدة. 

من الواضح أنه إذا كان هناك شيئان ملتصَقني ببعضهما، ورفعنا أحدمها؛ لتحرَّك 
امللتِصق به أيضا. ولكن ال طائل من وراء القيام والركوع والسجود اْلسدي وحده 

ريقتها. وهذا االشرتاك يعتمد على ما مل يرافقه السعي ملشاركة الروح أيضا بط
املعرفِة، واملعرفة تعتمد على فضل هللا." )حماضرة سيالكوت، اخلزائن الروحانية، 

 (224-223، الصفحة: 20اجمللد
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 حّلت الصلوات حمل مواعد شرب اخلمر
:"لقد ثبت أن النصارى هم الذين جلبوا اخلمر إىل البالد العربية، يقول 

ويبدو أن فكرة عبادة عيسى هي اليت دعمْت فكرة عبادة األصنام وأفسدوا البالد، 
البدو من  فتمسكوا بعبادة املخلوق كثريا تقليدا للنصارى، ومما جيدر ابملالحظة أن

يعرفون ما الذي يسمى اخلمر، لكن حني وصل إليهم السادة ما كانوا العرب 
الفاسدة بشكل عام  النصارى أهَدوها لبعض املريدين اْلدد فتفشَّت هذه العادة

تقليدا أعمى، فتعينت مخسة مواعيد لشرب اخلمر مثل الصلوات اخلمس؛ وهي 
اْلاشرية: أي مخر ما قبل طلوع الشمس، والصبوح: أي اخلمر اليت ُتشرب بعد 
طلوع الشمس، والغبوق: ما تشرب ظهرا وعصرا، والقْيل: مخر الظهر، والفحم: 

هذه املواعيد خبمسة مواعيد للصالة وبدَّل  مخر الليل؛ فحني ظهر اإلسالم بدَّل 
كلَّ سيئة حبسنٍة، ومقابل عبادة اخللق علَّم اسم هللا." )نور القرآن، اخلزائن 

 (352-351، الصفحة: 9الروحانية، اجمللد

 األذان
 األذان طريق حسٌن للدعاء إىل هللا

داء إىل : "ما أمجلها من شهادة! عندما يبلغ هذا النكان األذان يُرفع فقال 
آذان الناس مدوِّاي يف اهلواء يرتك أتثريا عجيبا. إن طُرق النداء إىل العبادة يف 
األداين األخرى ال جتاريه قط. أىّن لألصوات املصطَنعة األخرى أن جتاري صوت 

 ( 8-7م، الصفحة: 10/11/1902اإلنسان؟!" )احلكم، العدد: 

 السكوت عند األذان ليس ضروراي
عن الطاعون فرُفع األذان فسكت؛ فقال  أ إعالنه كان هناك شخص يقر 

 ،ميكن أن تستمر يف القراءة، فالقراءة أثناء األذان جائزة. )ذكر احلبيب :
 (296للمفيت حممد صادق، الصفحة: 
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 وضع اإلصبعني على األذنني عند رفع األذان
 : قال شخص: ملاذا توَضع اإلصبعان على األذنني عند رفع األذان؟ فقال 

حلكمة يف ذلك أن وضع اليدين على األذنني يقّوي الصوت. كان الناس يف ا
 يؤذنون دون وضع اليدين على األذنني، فشعر النيب  البداية يف زمن النيب 

فقال له: اي بالل: اْرفع األذان بوضع اليدين  ذات يوم بضعف يف صوت بالل 
على األذنني، ففعل بالل ذلك ودّبت القوة يف صوته وزال الضعُف. مث صار ذلك 

 . ُسّنة حبسب أمره 
: لقد رأينا كثريا من املغنني والقصاصني أهنم عندما يرفعون صوهتم مث قال 

الصوت وتنشأ القوة.  عند الغناء يضعون اليدين على أُذنيهم ليزول الضعف يف
 (70)تذكرة املهدي، اْلزء األول، الصفحة: 

 رفع األذان يف أذن املولود
استفسر حكيم حممد عمر من فريوز بور: عندما يوَلد الولد يؤذن املسلمون يف 

 أُذنه، هل هذا يطابق أمر الشريعة أم هو تقليد حبت؟ 
اليت تتناهى إىل  : هذا اثبت من احلديث، وإضافة إىل ذلك فالكلماتقال 

، لذا فهو وحالتهاألذن يف هذا الوقت ترتك أتثريا ملحوظا يف أخالق اإلنسان 
 (4م، ص28/3/1907، عدد: 6، جملد13تقليد جيد وجائز. )بدر، رقم

 هل األذان ضرروي للصالة مجاعة ؟
 السؤال: هل األذان ضروري للصالة مجاعًة؟ 

رًدا على هذا السؤال: نعم، جيب أن يُرفع األذان، أما إذا   يقول اخلليفة الثاين 
كان الذين سيشرتكون يف الصالة مجاعًة موجودين هنالك سلفا، فال ضري إن مل 
يُرفع األذان. لقد أظهر الناس آراءهم املختلفة حول هذا املوضوع، ولكين كنت 

لصالة، وقيل إىل غورداسبور وحانت ا ذات مرة يف السفر مع املسيح املوعود 
: اإلخوة جمتمعون سلفا فما احلاجة إليه؟ له: هل ينبغي رفع األذان؟ فقال 
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لذا إذا كان الوضع هكذا فال ضرورة لرفعه وإال جيب رفُعه ألنه حيّث الناس. 
 (8م، الصفحة:19/1/1922)جريدة "الفضل"، العدد: 

 

 الوضوء
 أتثري الطهارة الظاهرية يف الباطن

حالتان. الذي يريد الثبوت على طهارة ابطنية عليه أن :.. لإلنسان قال 
ِإنَّ هللَا حيُِبُّ التـَّوَّاِبنَي  يهتم بطهارة ظاهرية أيضا. يقول هللا تعاىل يف آية أخرى:

رِينَ  (. أي أحب الذين يتحرون طهارة ابطنية 223)البقرة:  َوحيُِبُّ اْلُمَتَطهِّ
وطهارة ظاهرية. الطهارة الظاهرية تساعد املرء وتعينه على الطهارة الباطنية. فإذا 
تركها اإلنسان ومل يطهِّر نفسه بعد التربز فال تقربه الطهارة الباطنية أبدا. فتذّكروا 

ذا يتحتم على كل مسلم أن أن الطهارة الظاهرية ضرورية للطهارة الباطنية؛ ل
يغتسل يوم اْلمعة على األقل، ويتوضأ لكل صالة، وإذا كانت الصالة قائمة 
مجاعًة فليستخدم العطر. األمر ابستخدام العطور يوم اْلمعة والعيدين مبين على 
تلك احلكمة. احلق أنه يكون هناك خطر العفونة عند اجتماع الناس، لذا فإن 

يَّة والعفونة. الغسل وارتداء اللباس  النظيف واستخدام العطور حيول دون الُسمِّ
فكما سّن هللا هذا القانون يف حياة اإلنسان كذلك حافظ عليه بعد املمات أيضا. 

 (164، الصفحة: 1)جملة اإلنذار، نقال عن امللفوظات، اجمللد

 حقيقة الوضوء وفلسفته
ح مسيح": "أما يف الرد على اعرتاض القسيس "فت يقول املسيح املوعود 

قولك: كيف ميكن زوال الذنوب ابلوضوء؟ فيا أيها السفيه ملاذا ال متعن النظر يف 
ليس املراد من الوضوء غْسل األيدي واألرجل والوجه فقط،  ... الصحف اإلهلية؟

فلو كانت الشريعة تقصد فقط أن بغسل األيدي واألرجل تزول الذنوُب، لعّدت 
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الشعوب النجسة اْلُمعرضة عن اإلسالم قد تطهروا من هذه الشريعة املقدسة مجيَع 
الذنوب عند غسلهم األيدي واألرجل، ألن ابلوضوء يتطهر اإلنسان من 

مل يقصد ذلك، وإمنا قصد أن يعلِّم أّن أوامر هللا  الذنوب!! لكن الشارع 
ليست عبثية مهما كانت صغرية وبسيطة، بل إبحرازها تزول الذنوب." )نور 

 (420، الصفحة: 9زء الثاين، اخلزائن الروحانية، اجمللدالقرآن، اْل

 فوائد الوضوء الطبية
: "إن يف الصالة والوضوء فوائد طبية أيضا، يقول األطباء أبنه إن مل قال 

يغسل املرء وجهه كل يوم يصاب مبرض العيون الذي هو ابدرة مرض آخر هو 
"نزول املاء" الذي بدوره يؤدي إىل أمراض أخرى كثرية. فلماذا يفّر الناس من 

إذ يتمضمض املرء  الوضوء واحلالة هذه؟ ما أمجل هذه العملية يف الظاهر أيضا
ابملاء! وابلسواِك تزول رائحة الفم وتتقوى األسنان. وإن قوة األسنان تفيد يف 
مضغ الطعام جيدا وسرعة اهلضم. مث ينظف املرء األنف. فإذا دخلت أنف املرء 
رائحة كريهة يصبح متشتت الذهن. فقولوا اآلن ما املشكلة يف هذه العملية؟ بعد 

والدعاء  إىل هللا تعاىل وجيد فرصة لعرض مطالبه عليه  ذلك يقّدم املرء حاجاته
منه. ميكن أن تستغرق الصالة ساعة على أكثر تقدير، وإن كانت بعض الصلوات 
تنتهي يف أقل من ربع ساعة، فما أغرب الزعم أن الصالة اليت فيها هذا القدر من 

اللغو والسخف  اخلريات والفوائد مضيعة للوقت! وإذا قضوا النهار والليل كله يف
واللهو واللعب يسّمون ذلك شغال! لو كان اإلميان قواي، أو كان موجودا أصال 

انهيك عن كونه قواي، ملا آلت احلالة إىل هذا، وملا بلغت األمور هذا املبلغ."  
 (2م، ص31/1/1901)احلكم، عدد

 غسل القدمني ضروري عند الوضوء
دقائه: "يقول التحقيق حول يف رسالة إىل أحد أص كتب املسيح املوعود 

املسح على القدمني أن استنباط ِكال املعنيني ممكن ابلتأمل يف اآلية حبسب قواعد 
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 النحو، أي غسلهما أو املسح عليهما. ولكن عندما رأيت يف آاثر النيب 
كان يغسلهما، لذا أرى املعىن األول أي غسلهما أجدر   ابلتواتر ثبت أنه 

 ( 543، الصفحة: 2د، اجمللدابالعتداد. )رسائل أمح

 النصيحة بعدم استعمال املاء املضّر ابلصحة
كتبت جريدة "بدر": إن ماء األمطار والسيول جيتمع يف أراض منخفضة حول 
قاداين وتشكِّل شبه ِبركة. ويف األايم اليت تكون هذه األرض املنخفضة )كلها أو 

احلاجة، فتجتمع فيه أقذار كثرية جزء منها( جافة، يستخدمها أهل القرية لقضاء 
 مث ختتلط مع ماء السيل.

صباح اليوم للتنـزه مع بعض الصحابة وقال عند مروره  خرج املسيح املوعود 
قرب هذه الربكة: هذا املاء مضر بصحة أهل القرية. مث قال: خيتلط معه كثري من 

لفقه ألن األوساخ ويكره الطبع استخدامه. مع أن الوضوء منه جائز حبسب ا
( ولكن إذا رأى أحد األقذار 10× 10مساحته أوسع مما حدده الفقهاء )أي 

خمتلطة به وكره استخدامه، فليس ضروراي أن جُيرَب على استخدامه دون مربر، كما 
أكل الضب ولكنه مل يستحسن أكله بنفسه. )بدر، العدد:  أجاز النيب 

 ( 6م، الصفحة:26/9/1907

 ربركة الفاسد ال يصح الوضوء مباء ال
أن ميان فضل حممد، صاحب احملل يف  يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

خرج من بيته ذات يوم  حارة "دار الفضل" أخربه خطيا أن املسيح املوعود 
انطلق حضرته فكان كثري من اإلخوة ينتظرونه عند الباب اخلارجي. و للتنـزه كعادته. 

ت هناك شجرة ابنيان كبرية على جانب ِبركة ذاك اليوم إىل قرية "هَبيين". كان
ملَحقة بقاداين على الطريق املؤدي إىل قرية هبيين، فوقف حضرته حتت الشجرة 

 وقال: "ماء هذه الرِبكة ليس صاحلا، ال جتوز الصالة ابلوضوء مبائها." 
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أقول: لقد منعُت كثريا من اإلخوة من الوضوء مباء تلك الرِبكة، وكانوا يسخرون 
مين. ولكن يف ذلك اليوم كان هؤالء موجودين هنالك، فسمعوا أبذهنم أن املسيح 

، 2منع من الوضوء مباء تلك الرِبكة واستهالكه. )سرية املهدي، اجمللد املوعود 
 (   304الصفحة: 

 تطهري ماء البئر
ض سؤال: ما قولكم فيما يقال أبنه إذا سقط يف البئر فأر أو ِقطة أو دجاجة ُعر 

أو شاة أو مات شخص يف البئر، فيجب أن يُنـزح منه كذا وكذا دلوا من املاء؟ 
: كان عملُنا من قبل أن حنسب املاء طهورا ما مل يتغري قال املسيح املوعود 
 طعمه ولونه ورحيه. 

جاء يف األحاديث. أما القول أبنه جيب نزح كذا وكذا  مث قال: إن مذهبنا هو كما
دلوا من املاء، وإذا سقط فيه حيوان كذا فُيخرج كذا دلو من املاء، فهذا ما ال 

 نعرفه وال نعمل به. 
ّنة الصحيحة فاعملوا عندها ابلفقه قيل: لقد قلتم أبنه إن مل جتدوا شيئا يف السُّ 

، إال أنه مت الدِّالء يف كتب الفقه املوثوق هبا: مل حُيدَّد عدد احلنفي. قال 
تعيني الدالء يف كتاب "جناة املؤمنني" لكن هذا الكتاب يقول أيضا: إذا كنت 

 -حَّت ال تظهر عورتك -بدون املالبس ووجدت ماء قذرا فعليك أن جتلس فيه
وتصلي. فهل من أحد يعمل بذلك وهل هذا جائز؟ بينما الصالة ممنوعة يف حالة 

أخربكم مببدأ وهو أنه قد ورد يف القرآن يض والنفاس، فقس هذه على ذاك. احل
( إذا كانت حالة املاء مضرة ابلصحة فيجب 6)املدثر:  َوالرُّْجَز فَاْهُجرْ الكرمي: 

تطهريه، إذا سقطت فيه األوراق أو نشأت الديدان مثال )مع أن املشايخ ال يفتون 
هناك قدٌر حمدد. فاملاء طهور ما مل يتغري  بكونه جنسا يف هذه احلالة( ولكن ليس

 ( 12م، ص1/8/1907طعمه ولونه ورحيه. )بدر، العدد:
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 طريقة الوضوء عند املسيح املوعود 
: روى السيد هبائي عبد الرمحن القادايين: يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

فكان حيسن ، لقد سنحت يل فرٌص كثرية لصّب املاء لوضوء املسيح املوعود 
. فقط الوضوء، فيغسل كل عضو ثالث مرات وميسح على اْلزء األمامي للرأس

وكان خيّلل حليته، وميسح على اخلفني. ويف بعض األحيان كان خيلع اخلفني 
ويغسل القدمني وخيّلل األصابع. وكان ينظف األسنان واللثة جيدا ابإلصبع. 

 (387، الصفحة: 2)سرية املهدي، اجمللد

 لى اخلفنياملسح ع
: "املسح على اخلفني من القطن جائز. مث أرى ذُكر املسح على اخلفني فقال 

حضرتُه قدميه وكان البسا ُخفني من القطن، وقال: أان أمسح عليهما. )البدر، 
 (77م، الصفحة: 2/1/1903العدد: 

 املسح على اجلراب املمزَّق
 : يقول سيدان املصلح املوعود 

أنه إذا ثُقب جرابه، مهما كان الثقب صغريا، فإنه  وعود لقد رأيت املسيح امل
يستبدله بغريه فورا. ولكنين أرى الناس يف هذه األايم ميسحون على جوارب ليس 
هلا عقب، وهي مثقوبة من األمام أيضا، فما سبب ذلك اي ترى؟ ألهنم ال يعرفون 

صة واْلواز بصورة الرخ حمل أحكام الشريعة. رأيت كثريا من الناس أهنم ال يدركون
 (45، الصفحة: 2صحيحة. )منصب اخلالفة، أنوار العلوم، اجمللد

 خروج ريح من املريض ابستمرار ال ينقض الوضوء
: حّدثين الدكتور مري حممد إساعيل أن يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

 ول املرحوم املولوي عبد الكرمي مل يستطع أن يؤم الصالة ذات مرة، واخلليفة األ
املرحوم حكيم فضل الدين إبمامة  أيضا مل يكن موجودا، فأمر املسيح املوعود 
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كيم فضل الدين: أنتم تعرفون اي سيدي أنين مصاب مبرض احلالصالة فقال 
: هل تصح الباسور وخترج ريح ابستمرار، فأىّن يل أن أُؤّم الصالة؟ قال 

: إًذا، ستصّح ي. فقال صالتك أنت مع هذا املرض أم ال؟ قال: نعم اي سيد
 صالتنا أيضا فتفّضل وصلِّ بنا. 
ال يـَُعّد من نواقض الوضوء. )سرية املهدي، اجمللد  1أقول: إن خروج الريح ابستمرار

 (615-614، الصفحة: 1

 ال ينقض الوضوء بلمس املرء فرجه
: حدثين احلافظ نور حممد وقال: سألنا يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

حضرته مرة عما ورد يف بعض الرواايت أنه لو مس أحد فرجه النتقض وضوؤه. 
: إنه جزء من جسم اإلنسان مما يدّل على أن هذه الرواية ليست فقال 
 بقوية.

ليس  أن قول النيب  أقول: إذا كانت هذه الرواية صحيحة فال يعين 
والعياذ ابهلل. بل املراد هو أنه ال يبدو أن مثل هذا القول قد خرج من  ،صحيًحا

، ولعله حصل ضعف ما يف الرواية. وهللا أعلم. )سرية املهدي، لسان النيب 
 (320، ص1اجمللد

 الشك يف طهارة اللباس
ملوي: قلَّما كان املسيح املوعود  يؤم الصالة،  يروي املنشي بركت علي الشِّ

لوي عبد الكرمي واخلليفة األول رضي هللا عنهما يؤّمان الصالة يف بل كان املو 
ارتيابه كأن ثيابه ليست  معظم األحيان. ذات مرة أظهر املولوي عبد الكرمي 

طاهرة وقال أبنه ال يريد أن يؤّم الصالة وليؤمَّها شخص آخر. فقال املسيح 
ال: نعم. : هل ستكون صالتك وحدك صحيحة يف هذا اللباس؟ قاملوعود 

: إذا كنَت موقنا أبن صالتك تصح يف هذا اللباس فلتؤم، قال حضرته 
                                                 

 ال يسيطر عليه نتيجة مرض. )املرتجم(  1
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، الطبعة 189، الصفحة: 3وستصحُّ صالتنا أيضا وراءك. )أصحاب أمحد، اجمللد
 احلديثة( 

 إذا كان مكان السجود طاهرا صحَّت الصالة
ذا كان يقول أبنه إ يروي القاضي عبد الرحيم: ذات مرة سعنا املسيح املوعود 

مكان السجود طاهرا جازت الصالة. أي إذا كان البساط أو السجادة أو ما 
شاهبها غري طاهرة أو اشتبه أمرها وفُرش عليها قماش طاهر يغطي مكان السجود 

 فقط صّحت الصالة. لقد أتملُت يف هذه الفتوى حينذاك وفهمت لعله 
، 6يكون قد استنبط ذلك من جواز الصالة مرتداي احلذاء. )أصحاب أمحد، اجمللد

 ، رواية القاضي عبد الرحيم، الطبعة اْلديدة(127-126الصفحة: 
 

 أركان الصالة
 حقيقة أركان الصالة

 مبيِّنا ِحَكما يف أركان الصالة:  قال املسيح املوعود 
الروحاين... فيقوم اإلنسان أمام هللا  "احلق أن أركان الصالة هي القعود والقيام

فهو يوحي  تعاىل، والقيام أيضا من آداب اخلدام. أما الركوع أي اْلزء الثاين
ويوحي مبدى إخضاع املرء عنقه لالنصياع لألمر. والسجود يُظهر   ،ابالستعداد

كمال األدب وكمال التذلل والفناء الذي هو اهلدف من العبادة. هذه هي 
ووضعها لينال اْلسم نصيبا من  ،ق اليت حّددها هللا تعاىل تذكارااآلداب والطر 

الطريق الباطين. وإضافة إىل ذلك فقد وضع طريقا ظاهراي أيضا إلثبات الطريق 
-الباطين. واآلن لو تصرف املرء كاملقلدين فقط وقّلد من حيث الطريق الظاهري 

وحاول التخّلص منها معتربا إايها  -الذي هو انعكاس للطريق الداخلي والباطين
وما مل تتسن  ؟!ا ثقيال فاخربوين أية متعة أو لذة ميكن أن يناهلا فيهاعبئً  )الصالة(
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وهذا حيدث عندما ختّر الروح على عتبات  ؟!اللذة واملتعة كيف تتحقق حقيقتها
هللا ابلفناء التام والتذلل الكامل، وتتكلم أيضا مبا يتكلم به اللسان. عندها حيظى 

مراتب هناك عدة  أكتب بكل وضوح أن املرء ابلسرور والنور والسكينة. أريد أن
نطفة أوال، بل تكون قبلها أجزاء ال نكوّ تتأي املرء قبل أن يصبح إنساان؛ جيتازها 

بعد املرور مبدارج  اإلنسان . مث يوَلدواملكوانتنواع تلفة األة خمغذيالنطفة، أي األ
معرتفا خمتلفة بعد النطفة، مث يصبح شااب مث شيخا. ابختصار، إذا بقي اإلنسان 

بربوبية هللا يف هذه العوامل كلها اليت مّر هبا من خالل املراحل املختلفة، وبقي 
ميكنه أن يطرح عبوديته مقابل الربوبية. احلاصل أن املتعة  ،تصورها يف ذهنه دائما

واللذة يف الصالة إمنا تنشأ بعد العالقة بني العبد والرب. فما مل يطرح نفسه حاسبا 
ال  ،نت، أو جاعال إايها شبيهة ابلعدم كما هو مقتضى الربوبيةإايها كأهنا قد ف

ميكن أن ينـزل عليه فضله وظله. ولكن عندما حيدث ذلك ينال متعة من الدرجة 
م، 12/4/1899، عدد 13، رقم3العليا اليت ال متعة فوقها. )احلكم، جملد

 .(5ص

 تكبرية اإلحرام
ه عبد الرمحن من سكان كشمري أبن اخلواج مرزا بشري أمحد  هيقول الصاحبزاد

كلما نوى للصالة رفع إهباَمي   أخربه خطيا أن والده حدثه أن املسيح املوعود 
، الصفحة: 1يديه إىل أذنيه أي كان يلمس هبما األذنني. )سرية املهدي، اجمللد

744-745). 

 البسملة يف الصالة جتوز سرا وجهرا
جهرا وسرا. كان شيخنا عبد الكرمي  قراءة البسملة جائزة: يقول اخلليفة األول 

املسيح  أمافكان يقرأ البسملة جهرا،  ؛)اللهم اغفر له وارمحه( ميلك طبيعة حادة
ما كان يقرأها جهرا. وأقرأها أان أيضا سرَّا. يوجد يف الصحابة كال ف املوعود 

إذ إن  ،"آمني" حالُ . كذلك تتخاصموا كيفما قرئتاحلزبني. فأنصحكم أال 
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ون من أتمني ؤ جائز ابلطريقتني. بعض األحيان كان اليهود والنصارى يستا التأمني
فكان الصحابة يؤّمنون بصوت عاٍل جدا. وأان أستمتع بكلتا الطريقتني  ،املسلمني

  .(3م، ص23/5/1912. )بدر، عدد: جهرا أو سرا سواء أأّمن أحد 

 رفع اليدين
، 6، جملد44)جريدة بدر، رقم. فهو جائز ليس ضروراي، ومن فـََعله :يقول 
 .(7م، ص31/10/1907عدد: 
عن رفع اليدين: ال ضري يف ذلك سواء أرفعهما أحد أم مل يرفعهما. وقد  قال 

ذُكر كال األسلوبني يف األحاديث. وهذا ما ُيستنَبط من عمل أهل احلديث وأهل 
 أن النيب  ألن ِفرقة تعمل برفع اليدين وِفرقة أخرى ال تفعل. يبدو ،السنة أيضا

مث تركه فيما بعد. )جريدة بدر، عدد:  ،عمل برفع اليدين يف وقت من األوقات
 .(85م، ص3/4/1903

أن  ريوي الصاحبزاده مرزا بشري أمحد ، فهناك رواية أخرى حول هذا املوضوع
نا سألنا املسيح احلافظ نور حممد الساكن يف "فيض هللا جك" أخربه خطيا أن

: ما حكُم قراءة الفاحتة خلف اإلمام ورفع اليدين والتأمني؟ فقال: املوعوَد 
 هذا الطريق اثبت من األحاديث وجيب العمل به. 

ابلتواتر، أما  أقول: إن قراءة الفاحتة خلف اإلمام اثبتة من املسيح املوعود 
يكون قد قال ما ورد  رفع اليدين والتأمني ابْلهر فال أظن أن املسيح املوعود 

ذلك واجبا لعمل به بنفسه دائما،   الرواية املذكورة آنفا، ألنه لو رأى يف
الدائم على العملني املذكوريِن بل كان عمله املتواتر  ولكن ال يثبت عمله 

خيالف ذلك. فأرى أن سؤال احلافظ املذكوُر الذي طرحه على املسيح املوعود 
   كان يتضمن أكثر من قضية، ولكنه ية األوىل، أي أن رّد على القض

هو قراءة الفاحتة خلف اإلمام فقط، وهللا أعلم. )سرية  املقصود يف جوابه 
 (. 564، الصفحة: 1املهدي، اجمللد
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 :وقال السنوري هللا عبد ميان حدثين: ويقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 
 برفع بشدة ملتزما وكنت البداية، يف املتشددين املقلدين غري فئة إىل منتمًيا كنت
 مع اللقاء بعد حَّت طويلة مدة هذا دأيب على وظللت ابلتأمني، واْلهر اليدين
 هناية بعد  يل فقال حضرته خلف مرة ذات صليت مدة بعد.  حضرته
 رفع إىل يشري وكان ّنة؛السُّ   هبذه عملتَ  ما يكفي! هللا عبد ميان: مبتسًما الصالة
 التأمني تركت بل اليوم ذلك منذ اليدين رفع تركت: هللا عبد ميان يقول. اليدين
 .أيضا جهرًا
 يقرأ يكن ومل جهرًا، يؤّمن أسعه ومل اليدين رفعي حضرته أر مل: هللا عبد ميان يقول

 .جهرًا البسملة
 وظلت. هللا عبد ميان ذكره كما  املوعود املسيح دأب هو هذا كان: أقول
 أيضا، وفاته وبعد  املوعود املسيح عهد يف األمحديني بني سارية الطريقة هذه
 جهرًا يؤّمنون كانوا فبعضهم األمور، هذه على غريه يؤنب أحد يكن مل أنه وهو

 وبعضهم يفعلونه، كانوا ما ومعظمهم اليدين برفع يقومون وبعضهم ال، واآلخرون
 أبن يقول  كان. ذلك يفعلون يكونوا مل منهم واألغلبية جهرًا البسملة يقرأون

 هو  النيب عليه وماد الذي الطريق أن إال،  النيب من اثبتة كلها الطرق هذه
، ص: 1)سرية املهدي، اجمللد .عليه مواظًبا  املوعود املسيح كان الذي ذلك
147-148) 

  الفاحتة خلف اإلمامقراءة 
حدثين املولوي شري علي وقال: كان : يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

كان يقول أيضا: رغم و على قراءة الفاحتة خلف اإلمام  يرّكز املسيح املوعود 
إال أنين ال أقول ببطالن صالة الذي  ،قراءة الفاحتة خلف اإلمام ضرورية أرىأنين 

وذلك ألنه قد مضى صلحاء وأولياء كثريون ما كانوا يرون ضرورة قراءة  ،ال يقرأها
 ئعة.صلواهتم ضا أُعدّ فال يسعين أن  ،الفاحتة خلف اإلمام
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على املقتدي أن يقف صامًتا خلف اإلمام ويستمع إىل  أقول: يعتقد األحناف أن
تالوته دون أن يقرأ شيئا، أما أهل احلديث فريون أنه ال بد من قراءة الفاحتة خلف 

يؤيّد أهل احلديث يف هذا املسألة، ولكنه مع  املسيح املوعود  اإلمام، وكان
اعتقاده هذا مل يكن مثل غالة أهل احلديث حبيث يفيت ببطالن صالة الذي ال 

 (.335-334، الصفحة: 1)سرية املهدي، اجمللد  يقرأ الفاحتة خلف اإلمام.
 رّدا على سؤاله: نشي رستم علي يف رسالة إىل امل كتب املسيح املوعود 

ملقتدي تصّح بغري قراءة الفاحتة أيضا ولكن قراءهتا أفضل. إذا كان إن صالة ا
ول حيحبيث ال  بقدر ما تيسر له اإلمام يقرأها بسرعة فليقرأ املقتدي آية أو آيتني

دون ساع قراءة اإلمام، وإال فهذا اضطرار وتكون الصالة صحيحة، ولكن لن 
 ( 471 :ة، الصفح2حتظى بدرجة األفضلية. )رسائل أمحد، اجمللد

أخربين ميان خري الدين السيكهواين خطيا : يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 
عن قراءة سورة الفاحتة خلف اإلمام  وقال: ذات مرة سألُت املسيح املوعود 

فقال: قراءة الفاحتة خلف اإلمام أفضل. قلت: إن مل تُقرأ فهل تصّح الصالة أم 
ال؟ قال: تصّح الصالة ولكن األفضل قراءهتا خلف اإلمام. وقال أيضا: لو مل 
تصح الصالة دون قراءة الفاحتة خلف اإلمام كيف كان ممكنا أن يـَُعّد الصاحلون 

يف املذهب احلنفي صاحلني؟ الصالة تصح بكال الطريقني ولكن الفرق هو  الكبار
حون التأمني ابْلهر على التأمني ِسرًّا.   من حيث األفضلية، كذلك كانوا يرجِّ

 ( 153، ص2)سرية املهدي، اجمللد

 قراءة الفاحتة ضرورية للمقتدي
واجبٌة. فمن حلق  قراءة الفاحتة يف كل صالة ويف كل ركعة: يقول اخلليفة الثاين 

الصالة واإلمام قد ركع، عليه أن يكرّب ويلحق الركوع دون أن يقرأ شيئا فقراءة 
اإلمام تكون قراءة له. لقد ورد التأكيد على قراءة الفاحتة يف الصالة يف أحاديث  

قال: "من صلى صالة مل يقرأ فيها أبم  هريرة أن رسول هللا  أيبكثرية منها: عن 
 القرآن فهي ِخداج." )مسلم،كتاب الصالة، ابب وجوب قراءة الفاحتة(.
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قال: "ال صالة ملن مل  ويف الصحيحني عن عبادة بن الصامت أن رسول هللا 
، ابب وجوب قراءة اإلمام يقرأ بفاحتة الكتاب." )صحيح البخاري،كتاب الصالة

 (.كلهاواملأموم يف الصالة  
وذات مرة أتخر يف الوصول إىل  ،... كان عبادة بن الصامت إماما يف مسجد

أيضا،  ابلصالة ابلناس. ويف أثناء ذلك وصل عبادة  املسجد وبدأ أبو نعيم 
 وكنت معه فوقفنا يف الصف. عندما قرأ أبو نعيم سورة الفاحتة سعت عبادة 

ة سألته: حني كان أبو نعيم أيضا يقرأها بصوت منخفض. عندما انتهت الصال
 يؤم الصالة جهرا كنَت أيضا تقرأ الفاحتة، ما القصة؟ 

ذات مرة وعندما جلس بعد  قال: هذا صحيح متاما. لقد صلى بنا رسول هللا 
التسليم سأل الناَس: عندما أتلو يف أثناء الصالة هل تقرأون سرا؟ قال البعض: 

بشيء من القرآن إذا جهرُت إال أبم : "ال تقرأوا نعم، وقال آخرون ال. قال 
  .)أبو داود، كتاب الصالة، ابب من ترك القراءة يف صالته( القرآن".

إن كان جيهر و أنه ينبغي قراءة الفاحتة خلف اإلمام  لقد أفَّت املسيح املوعود 
تـَُعّد قراءة اإلمام  ، ففي هذه احلالةإذا حلق أحد اْلماعَة يف الركوع، إال ابلصالة
. كذلك هناك استثناء آخر القانوناءته. هذا استثناء، واالستثناء ال ينقض هي قر 

مل يتعلم و أنه إذا كان املرء ال حيفظ الفاحتة كمن كان حديث العهد ابإلسالم 
الصالة بعد، أو كان طفال صغريا مل يتعلم قراءة القرآن فتصلح صالته ابلتسبيح 

، للخليفة الثاين  )التفسري الكبريوالتكبري فقط، وإن مل يقرأ جزءا من القرآن. 
  (9-7 :اجمللد األول، الصفحة

 نشي بركت علي الشملوي: امليروي 
البيت يف أايم  سطحذات مرة يف مقام الصدارة على  جلس املسيح املوعود 

الصيف، وبدأ احلديث حول موضوع هل جتوز قراءة الفاحتة خلف اإلمام أم ال؟  
ولوي عبد الكرمي واملرحوم املولوي حممد أحسن كان املولوي نور الدين، وامل

األمروهي رضي هللا عنهم أيضا موجودين يف اجمللس. قدِّمت اآلراء املوافقة 
إذا  ف ال بد من قراءة الفاحتة يف كل حال، واملعارضة، فكان هناك من يقول أبنه
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قراءة فواصل  ، أو يقرأ بنيءكان اإلمام جيهر ابلقراءة فليقرأ املقتدي سرًّا ببط
اإلمام، قال غريه: إذا كان اإلمام جيهر ابلقراءة فليصمت املقتدي. فقال املسيح 

، على ما أذكر: إذا قرأ اإلمام الفاحتة جهرا سكت املقتدي واكتفى املوعود 
ابلسماع، وإذا قرأها اإلمام سرًّا يف صالة الظهر والعصر فليقرأها املقتدي سرا، 

، 190 :، الصفحة3مرين. )أصحاب أمحد، اجمللداأل فهكذا سيكون العمل بِكاَل 
 .الطبعة احلديثة(

ذات مرة أن حدث  قال املولوي عبد الكرمي  :يروي بري سراج احلق نعماين 
نا حناول إقناعه بقراءة كشخصا من سكان "سيالكوت" أو منطقة جماورة هلا،  

"احلمد" خلف اإلمام وقد عرضنا عليه حبسب رأينا مجيع األدلة حول هذا 
املوضوع ولكنه مل يقبل، ومل يقرأها خلف اإلمام غري أنه كان يصلي معنا. فجاء 

ودار احلديث حول هذا املوضوع،  ذات مرة إىل قاداين لزايرة املسيح املوعود 
ة خلف اإلمام ومل يذكر أّي دليل من القرآن الكرمي : جيب قراءة الفاحتفقال 

أو احلديث، فبدأ هذا الشخص بقراءة الفاحتة خلف اإلمام مبجرد ساعه هذا 
 الكالم ومل يقّدم أية حجة. 

طرح شخص سؤاال وقال: صّلى هللا عليك وعلى حممد، من مل يقرأ الفاحتة خلف 
 : عود اإلمام هل تصح صالته أم ال؟ فقال املسيح املو 

ب قراءة جتجيب أال يُطرح سؤال: هل تصح صالته أم ال، بل جيب أن ُيسأل: هل 
الفاحتة خلف اإلمام أم ال؟ فأقول: قراءهتا ضرورية، أما صحة الصالة أو عدمها 

احلنفي  املذهبفعلمها عند هللا. األحناف ال يقرأوهنا وكان آالف األولياء يتبعون 
فكيف صاروا  صحيحةاإلمام. إذا مل تكن صالهتم  فما كانوا يقرأون الفاحتة خلف

فال وأان أحرتمه كثريا، أولياء هللا؟ وما دامت يل مماثلة نوعا ما مع اإلمام األعظم 
يسعين أن أفيت أن الصالة ال تصح بغريها. مل تدوَّن األحاديث كلها إىل ذلك 

ما اآلن ، أمعذورينالزمن، ومل ينكشف عليهم السر الذي انكشف اآلن فكانوا 
فقد ُحلَّت هذه املسألة. فإن مل يقرأها أحد اآلن لن تبلغ صالته مبلغ القبول دون 

 شك. فأكرر وأقول رّدا على هذا السؤال أبنه جيب قراءة الفاحتة خلف اإلمام. 
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ذات يوم وقلُت: صلى هللا عليك وعلى حممد، مَّت جيب قراءة  سألُته 
ة هلا. قلُت: هل يف أثناء سكوت : مَّت ما وجد املرء فرصالفاحتة؟ قال 
: فليقرأها حيثما وجد فرصة. )تذكرة املهدي، اْلزء األول، اإلمام؟ قال 

 .، الطبعة احلديثة(180:صفحةال
ضرورية". )بدر، العدد:  هيالفاحتة خلف اإلمام: " قراءة ذات مرة عن وقال 
   .(7م، الصفحة: 31/10/1907

 ركعة َمن يلحق اجلماعة يف الركوع
أدرك الركعة كاملة أم  إن كان يـَُعدُّ مَن حلق اْلماعة يف الركوع  عنجرى احلديث 
عن رأي املشايخ اآلخرين فذُكرت له مذاهب الِفرق املسلمة  ال؟ فاستفسر 

قراره وقال: إن مذهيب هو: "ال صالة إال بفاحتة  ويف األخري أصدر  ،املختلفة
مام أو وحده عليه أن يقرأ الفاحتة يف  الكتاب"، فسواء أكان املرء يصلي وراء اإل

كل األحوال. وجيب على اإلمام أن يقرأها على مهل ليسمع املقتدي ويقرأها 
أيضا، أو على اإلمام أن يتوقف بعد كل آية قليال حَّت يتمكن املقتدي من 
قراءهتا. على أية حال، جيب أن يُعطى املقتدي فرصًة ليسمعها ويقرأها بنفسه 

فاحتة ضرورية ألهنا أم الكتاب. ولكن من حلق اْلماعة يف الركوع ومل أيضا. قراءة ال
يلحق قبله على الرغم من السعي لذلك فقد أدرك الركعة، وإن مل يقرأ الفاحتة فيها، 

 أدرك الركوع فقد أدرك الركعة.  َمنألنه قد ورد يف احلديث الشريف أن 
أن تقرأوا الفاحتة يف  وأكد أنه جيب املسائل نوعان، فمن انحية قال النيب 

الصالة ألهنا أم الكتاب وهي الصالة احلقيقية، ولكن الذي يلحق اْلماعة يف 
الركوع فقط على الرغم من سعيه وهو ال ينكر أمهية الفاحتة بل يعمل ابلرخصة 

أبنه أدرك الركعة ألن بناء الدين هو على  بسبب وصوله متأخرا؛ فقد قال النيب 
فطر هللا قليب على االنقباض من العمل غري املسموح به، وال  اليسر والسهولة. لقد

أرغب يف العمل به. واضح متاما أنه إذا أدرك أحد ثالثة أجزاء من الصالة وفقَد 
جزءا واحدا مضطرا بسبب وصوله متأخرا فال ضري يف ذلك. على اإلنسان أن 
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ق ابْلماعة يستفيد من الرخصة أيضا. أما الذي يتهاون عمدا ويتأخر يف اللحا
 .(9م، ص24/4/1901فصالته فاسدة. )احلكم، العدد: 

 رفع السبابة عند التشهد
عبد الرمحن، املقيم يف كشمري  هأن اخلواج يكتب الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

 اليمىنقعد للتشهد كان جيعل من أصابع اليد ي عندماأخربه خطيا أن حضرته 
 حلقة منذ بداية القعود وكان يرتك السبابة فقط مستقيمة ويرفعها عند التشهد. 

عبد الرمحن قد انضم إىل اْلماعة اإلسالمية األمحدية  هأقول: ملا كان والد اخلواج
قال لذا يبدو أنه كان يالحظ هذه األمور إبمعان. ولكن  ،وهو من أهل احلديث

لألصابع، وإن كان حدوث  قبضه  الدكتور حممد إساعيل أنه ال يذكر يل
-567وهللا أعلم. )سرية املهدي، اْلزء األول، الصفحة:  ،ذلك أحياان ممكنا

568) . 
ورفع  أسلوب قعدة املسيح املوعود  يبنّي سيد حممد َسْرَور شاه 

يقعد بعد السجدتني كقعوده  السبابة كما يلي: كان املسيح املوعود 
بينهما، غري أنه كان هناك فرق بسيط وهو أنه كلما قعد بعد السجدة األوىل 

على رُكبتيه. وكلما قعد  -وأصابعهما مستقِبلة القبلة-وضع يديه مفتوحتني 
بعد السجدتني بعد الركعتني جعل يده اليسرى كما سبق ذكره، وضّم ثالث 

حة اليد وجعل ابإلصبع الوسطى واإلهبام حلقة أصابع من اليد اليمىن إىل را
"التحيات  :مستقيمة مث قرأ "التحيات" كما يلي. وترك اإلصبع اليت تتوسطهما

هلل والصلوات والطيبات، السالم عليك أيها النيب ورمحة هللا وبركاته. السالم 
، مث بةالسباإله إال هللا. )ورفع هنا أن ال علينا وعلى عباد هللا الصاحلني، أشهد 

أعادها كما كانت( مث قرأ: أشهد أن حممدا عبده ورسوله. )كتيب تعليم 
، الصفحة: 1، الرقم 1، اجمللد م1906العدد: يوليو  طبعة قاداين، اإلسالم،

178-179). 
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 احلكمة يف رفع اإلصبع عند التشهد
حضرته  طرح شخص سؤاال: ملاذا تُرفع السبابة عند التشهد يف الصالة؟ فقال

الناس يف اْلاهلية يرفعون هذه اإلصبع لكيل السباب لذلك يقال هلا  : كان
السبابة. وقد أصلح هللا العرَب وأزال عادهتم هذه وأمر أن ترفعوا هذه اإلصبع عند 
إعالنكم أن هللا واحد ال شريك له لكي تزول عنها تلك التهمة. كذلك كان 

اخلمس مقابلها  العرب يشربون اخلمر مخس مرات، وقد وضع هللا الصلوات
 .(66م، ص20/3/1903)البدر، عدد 

 قراءة أدعية قرآنية يف الركوع والسجود
سأل املولوي عبد القادر اللدهيانوي: ما ُحكم قراءة آية أو دعاء من القرآن يف 

: السجدة والركوع مقام التذلل الركوع والسجدة؟ فقال املسيح املوعود 
إضافة إىل ذلك ال يثبت من األحاديث قط والتواضع وكالم هللا يقتضي العظمة. 

قرأ دعاء من القرآن الكرمي يف الركوع أو السجدة. )احلكم،  أن النيب 
  .(11م، ص24/4/1903

 بعد التسبيحات يف الركوع والسجود)غري العربية( غته بلدعاء املرء 
: أخربين ميان خري الدين السيكهواين خطيا يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

قال ذات مرة: "جيب اإلكثار من الدعاء يف الصالة"،  أن املسيح املوعود 
فيجب قراءته  وقال: "جيب على املرء أن يدعو بلغته، أما ما ثبت من النيب 

ابلكلمات نفسها، مثل "سبحان ريب العظيم" يف الركوع، و"سبحان ريب األعلى" 
د. مث ليدُع مبا يشاء يف لغته. وقال أيضا: ال جيوز قراءة الدعاء القرآين يف يف السجو 

الركوع والسجود، ألن القرآن الكرمي كالم هللا املقدُس، وله شأن عظيم، بينما 
الركوع والسجود حالة من التذلل، فال بد من احرتام كالم هللا. )سرية املهدي، 

 (. 167-166، الصفحة: 2اجمللد
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 اليدين على الصدرربط 
يقول بري سراج احلق نعماين يف ذكر حممد إساعيل السرساوي: كنُت أربط اليدين 

يربطهما؟ قلُت:  على الصدر، وُسئلت ذات يوم: أين كان املسيح املوعود 
على الصدر. فمنذ ذلك اليوم بدأ ميان إساعيل أيضا ربطهما على الصدر دون 

  .(296حة: أدىن تردد. )تذكرة املهدي، الصف

 ربط اليدين فوق السرة يف الصالة
يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد: حدثين املولوي سيد حممد َسْرَور شاه وقال: 
تلقى املولوي نور الدين رسالة من شخص يسأله: هل يوجد حديث صحيح عن 
ربط اليدين يف الصالة فوق السرة. فجاء املولوي احملرتم هبذه الرسالة إىل املسيح 

: وص من اْلرح. فقال وقال: ال ختلو األحاديث هبذا اخلص املوعود 
البداية أيضا  منذاحبث عن حديث صحيح ستجده حتما. كان مجيع الناس حولنا 

أحنافا ومل يُعجبين ربط اليدين حتت السرة قط، بل كان طبعي مياال دائما إىل 
ربطهما فوق السرة. وقد جرّبت مرارا أن ما مال إليه طبعي يُعَثر عليه يف احلديث 

حري، وإن مل أعرفه من قبل، فاحبث عنه وستجده حتما. حتما بعد البحث والت
يقول املولوي سرور شاه: ذهب املولوي ومل ميض حَّت نصف ساعة إال وعاد و 

على أنه وجد احلديث  وأطلع املسيح املوعود  ،فرًحا مسرورًا ويف يده كتاب
. املطلوب وهو على شرط الشيخني ومل جيرحه أحد. مث قال أبنه بركة أمره 

  .(92، الصفحة:1ة املهدي، اجمللد)سري 
أن شخصا سأل: أين جيب ربط اليدين يف الصالة؟  يروي احلاجي غالم أمحد 

ظاهرية أيضا، ولكن جيب الرتكيز الداب آل: ال بد من االهتمام ابفقال 
، 10بشكل أكرب على التوّجه إىل هللا تعاىل يف الصالة. )أصحاب أمحد، اجمللد

  .احلديثة( ، الطبعة246الصفحة: 



 89 فِقْهُ املَسِيْح
 

ذات مرة  رأيُت املسيح املوعود : البقابوري يروي املولوي حممد إبراهيم 
بني وهو يصلي ركعيَت السنة قبل صالة اْلمعة، كان ركوعه وقيامه وجلسته 

معتدلة، وكان كل رُكن منها يتحلى ابالطمئنان والسكينة. مث رأيت   السجدتني
الصدر وكانت اليد اليمىن على اليد  مربوطتني على وكانتا ،كيفية ربط اليدين

قد أمسك الذراع إبهبام اليد وخنصرها وكانت أصابعه  اليسرى، وكان 
، 10الثالث بينهما على الذراع وتصل إىل مفصل املرفقني. )أصحاب أمحد، اجمللد

  .، الطبعة احلديثة(257الصفحة: 

 الصالة مجاعًة
 أين يقف اإلمام؟

ذُكر أن اْلكرالويني يعتقدون أن اإلمام جيب أال يقف أمام املصلني عند الصالة 
: كلمة اإلمام تقتضي أن يسبق بل جيب أن يقف معهم يف الصف. فقال 

اإلماُم املصلني. هذه كلمة عربية ومعناها الذي يسبق اآلخرين. يبدو أن 
 .(9م، ص28/2/1907اْلكرالوي جيهل العربية متاما. )جريدة بدر، العدد: 

    على اإلمام أن يهتم ابملقتدين
ُعرض سؤال أن إماما يقرأ سورا طويلة يف صالة املغرب يف رمضان فيتضايق 
املقتدون ألن هذا الوقت هو وقت الطعام بعد اإلفطار ويشعر الصائمون ابلضعف 
بسبب اْلوع طول النهار، ويكون هناك بعض الضعفاء أيضا. وحدث خالف 

 : اإلمام واملقتدين، فقال املسيح املوعود  على ذلك بني
اإلمام خمطئ يف ذلك، عليه أن يراعي حالة املقتدين وأال يطيل الصالة كثريا يف 

 .(7م، ص31/10/1907هذه احلالة. )جريدة بدر، العدد: 
: أن شخصا قال أبن فالان يقرأ سورا طويلة جدا حممد صادق  فيتامليقول 

 عندما يؤم الصالة. 
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 : "ينبغي على اإلمام أن يراعي الضعفاء يف الصالة." فقال 
لقد صدف يل مرة قبل وفاة املرحوم املولوي عبد هللا السنوري بفرتة ملحوظة: 

قصرية أن أؤّم الصالة يف املسجد املبارك. عندما انتهت الصالة تقّدم املولوي عبد 
ناس صالة قصرية كما أيضا يصلي ابل هللا مبتسما وقال: كان املسيح املوعود 

فعلَت أنت. ولكن هذا فيما يتعلق ابلصالة مجاعًة، أما الصلوات اليت كان يصليها 
كان يطيلها كثريا. ملا كان املولوي عبد هللا يزور املسيح فاملسيح املوعود وحده 

قبل ادعائه بفرتة طويلة وكان يف تلك األايم يطيل القيام يف قاداين  املوعوَد 
. )ذكر احلبيب، وجد فرصا كثرية للصالة خلف املسيح املوعود لذا  ،بكثرة

  .(132-131للمفيت حممد صادق، الصفحة: 

 حكيَم فضل دين إماما على مرضه جعل املسيُح املوعوُد 
أصيب حكيم فضل دين البهريوي ابلباسور يف الفرتة األخرية من حياته فلم يكن 

مرة ويقوم للصالة، ويواصل الصالة  قادرا على احملافظة على وضوئه فكان يتوضأ
على الرغم من خروج الريح مرارا، وجيدد الوضوء لكل صالة. ويف أايم مرضه قال 

ذات مرة أن يؤم الصالة. قال احلكيم: تعرف اي سيدي  له املسيح املوعود 
وقال: هل تصح صالتك أم ال؟ قال:  أن وضوئي ال يستقيم، فابتسم 

صحيحة : "إذا كانت صالتك صاليت تصح، ألن املسألة هكذا. قال 
 .(24-23فلتؤمَّها. )املرجع السابق، الصفحة:  ؛صالتنا أيضا فستصح

 الالصالة خلف الغسّ 
: هذا سؤال ال إماما يف الصالة؟ قال سأل أحد: هل جيوز أن جُيعل الغسّ 

اال ليس ذنبا. إمنا يستحق اإلمامة من كان تقيا وورعا وعاملا اتفه، كون املرء غسّ 
اال ليس عيبا مينعه من اإلمامة. )جريدة ملتزما. فإذا كان كذلك فإن كونه غسّ 

 .(10م، ص23/5/1907البدر، عدد: 
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 ال جيوز اختاذ اإلمامة مهنة
الصالة .. إذا اقُتِدي هبم فأشك يف صحة .اإلمامة  ميتهنون: "الذين يقول 

أصال ألنه اثبت عنهم بكل وضوح أهنم اختذوا اإلمامة مهنة. ال حيضرون املساجد 
ألداء الصلوات اخلمس بل قد اختذوها حمال يفتحونه مخس مرات، ويعيشون هم 
وأهلهم على ما يِدّر عليهم هذا احملل. ويف حالة العزل من هذا املنصب أو 

احملاكم، فريفعون مرافعة تلو مرافعة  التوظيف له يصل األمر إىل رفع القضااي يف
لكسب قضية اإلمامة. احلق أهنا ليست ابإلمامة بل هي طريقة بغيضة ألكل 

 .   ، احلاشية(26 :، الصفحة3احلرام." )فتح اإلسالم، اخلزائن الروحانية، اجمللد

 تعيني أحد إماما مقابل أجرة
: سيدي، لقد بىن والدي قال أحد املخلصني واحملرتمني من أصحابه 

ليبقى املسجد عامرا، وهو  إلمام الصالة فيهراتبا  يدفع بعض النقود وكانمسجدا، 
ليس من مجاعتنا، وقد واظبُت أان أيضا على دفع الراتب له، فماذا جيب فعله 

: الذي يؤم الصالة مقابل النقود سواء أكان أمحداي أم غري قال  اآلن؟
الة هلل، فإذا ذهب هو فسيأيت هللا تعاىل أبانس آخرين . الصهتتموا بهأمحدي ال 

سيصّلون لوجهه فقط ويعمرون املسجد. اإلمام الذي يؤم الصالة طمعا يف شيء 
ال تصّح الصالة خلفه حبسب رأيي سواء أكان أمحداي أو غري أمحدي. اإلمام 
جيب أن يكون أتقى. بعض الناس يعّينون يف رمضان شخصا حيفظ القرآن 

ن له راتبا؛ هذا ليس صحيحا. أما إذا قدَّم له أحد شيئا حبسن النية وترمحا وحيددو 
 .(6م، ص10/11/1905به فذلك جائز." )جريدة احلكم، العدد: 

 ال تصّح الصالة خلف من يتخذ اإلمامة مهنة
. إهنم يصّلون ابلناس يف رأيي الذين يؤّمون الناس كمهنة ال تصح الصالة خلفهم

واضعني يف احلسبان طعاما يقدَّم إليهم يوم اخلميس ونظرا إىل تقاضيهم الراتب، 
وإال لرتكوا إمامة الصالة. إذا حصل اإلنسان على املعاش حبسن النية فهو عبادة. 
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عندما يستأنس اإلنسان مع عمل وخيتاره بكل قوة وابستمرار ال يشعر بصعوبة بل 
 .(85م، الصفحة: 9/1/1903ه. )البدر، العدد: يسهل األمر علي

 الصالة مجاعة  مرة اثنية
قال: "إذا أقيمت الصالة  أن املسيح املوعود  فيت حممد صادق امليروي 

يف مسجد ميكن إقامتها مرة أخرى أيضا إذا اقتضت الضرورة". )ذكر احلبيب، 
  .(83للمفيت حممد صادق، الصفحة: 

 ماعة مرتني يف بعض احلاالتاملنع من إقامة صالة اجل
لقد ُحّلت املسائل التالية املتعلقة : يقول كاتب ملفوظات املسيح املوعود 

 ابلصالة حبضوري يف أثناء السفر إىل غورداسبور.
يتوضأ وقام املولوي حممد أحسن  كان املسيح املوعود   حدث ذات مرة أنْ 

احملرتم للصالة بسبب اعتالل صحته ظنا منه أن لديه عذرا فال أبس إن صّلى 
وحده، فقام للصالة واقتدى به بعض اإلخوة وصارت مجاعة، عندما علم املسيح 
املوعود أبن الصالة قد أُقيمت مجاعًة مرة واآلن سُتقام مرة اثنية قال: "ال جيوز 

م، 1/8/1904ة يف مكان واحد مرتني قط." )البدر، العدد: إقامة الصال
  .(4الصفحة: 

إقامة الصالة مرتني يف مكان  عتالتايل ملاذا ُمن يتبني من قول املصلح املوعود 
 واحد. 

ذات مرة قال شخص للمصلح املوعود مشريا إىل شخص آخر أنه يقول: إذا 
: هذا ليس ممنوعا بل ة. فقال أقيمت الصالة يف مكان ال جتوز إقامتها مرة اثني

هو غري حمبَّذ إذا كان يف املسجد فقط؛ ألنه لو أقيمت الصالة يف املسجد يف 
فئات وأجيز أن أييت بعض الناس ويصلوا وينصرفوا، مث أييت بعض آخرون ويصّلوا 
مجاعة وينصرفوا، ألّدى ذلك إىل ضياع اهلدف احلقيقي من الصالة. وقد استنكره 

  .(3 :، الصفحةم28/3/1929. )احلكم، العدد:  وداملوعاملسيح 



 93 فِقْهُ املَسِيْح
 

 جيب أال تصلي فئات صغرية مجاعة  دون سبب
يف غرفته وأُقيمت الصالة يف الغرفة اجملاورة،   ذات مرة كان املسيح املوعود 

كان عدد الناس قليال، وكانت إقامة الصالة يف غرفة واحدة ممكنة، فظن بعض 
صلي يف غرفته ألن صوت اإلمام كان يصل إليها، اإلخوة لعّل املسيح املوعود سي

: جيب أال تنقسم اْلماعة يف فئات صغرية بل جيب أن ُتصلَّى الصالة فقال 
ألن ذلك ال جيوز إال إذا كان املكان ضيقا. )البدر،  ،فسأصلي أيضا هنالك ،معا

 .(4 :م، الصفحة1/8/1904العدد: 

 التعليم لإلمام
: قال أحد اإلخوة إن فالان يقرأ سورا طويلة جدا عندما يؤم الصالة. فقال 

ينبغي على اإلمام أن يراعي الضعفاء يف الصالة. )جريدة بدر، العدد: 
 .(2م، ص20/4/1905

 مبن زلة كفيل هواإلمام 
ردًّا على سؤال شخص: "يُغفر لإلنسان نتيجة الصالة خلف املتقي.  قال 

كات كلها. األدعية يف الصالة جمابة. اإلمام يكون مبنـزلة كفيل، الصالة مفتاح الرب 
أىّن له أن يعطي اآلخرين بركًة. )احلكم، العدد: ففإذا كان قلبه مسوّدا 

  .(4 :م، الصفحة31/7/1901

 بني حمرمةرين واملكذّر الصالة خلف املكفّر 
"الذين يكفِّرون ويكذبون هم قوم هالكون، فال يستحقون أن يصلي وراءهم 
أحد من أبناء مجاعيت، فهل ميكن حليٍّ أن يصلي خلف ميت؟ تذكروا أن هللا 

  أخربين أنه حرام عليكم قطعا أن تصّلوا خلف أي مكفِّر أو مكذب أو
ديِث من ح جانب هذا يشريمرتدد، بل جيب أن يكون إمامكم منكم، وإىل 
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البخاري، أي "إمامكم منكم". )ضميمة حتفة غولروية، اخلزائن الروحانية، 
 . ، احلاشية(17اجمللد

 وا خلف غري األمحدينيال تصلّ 
: حّدثين احلافظ حممد إبراهيم وقال: لعل يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 
 م أن شخصا سأل املسيح املوعود 1904اتريخ هذا احلادث يعود إىل عام 

يف املسجد املبارك: إذا كان غري األمحديني يصّلون مجاعة فكيف جيب أن نصّلي 
: صّلوا منفصلني. قال السائل: الصالة منفصلة ال جتوز اي سيدي حنن؟ قال 

: لو كانت صالهتم شيئا يُذكر عند عندما كانت الصالة قائمة مجاعة. قال 
م. ال حقيقة لصالهتم ومجاعتهم هللا ملا أمرُت مجاعيت أصال ابلصالة منفصلني عنه

عند هللا، لذا عليكم أن تصّلوا منفصلني عنهم، وميكنكم أن تصّلوا مَّت ما تشاؤون 
 يف حدود املواقيت احملددة. 

أقول: هذا ال يعين أنه إذا كان اآلخرون يصّلون مجاعة يف مسجد فيجب أن 
بل املراد هو أن  يصّلي األمحديون أيضا يف الوقت نفسه ألن ذلك قد حُيدث فتنة،

يصّلي األمحديون منفصلني عنهم على أية حال وال يصّلوا خلف غري األمحديني. 
 (.527-526، ص1)سرية املهدي، اجمللد

 السبب وراء عدم جواز الصالة خلف غري األمحديني
طرح أحد سؤاال: ملاذا متنع مريديك من الصالة وراء الذين ليسوا من مريديك؟ 

: الذين رفضوا مجاعة أقامها هللا تعاىل، لسوء ظنهم مستعجلني، وغري قال 
حافلني ابلعدد اهلائل من اآلايت، ومل يكرتثوا ابملصائب اليت تصّب على 

ُ اإلسالم، إهنم ال يتقون هللَا، وهللُا تعاىل يقول يف كتابه املقدس:  َا يـَتَـَقبَُّل اَّللَّ ِإمنَّ
 يقبل صالة املتقني فقط، لذلك قلنا: ال تصّلوا وراء . أي أن هللاِمَن اْلُمتَِّقنيَ 

م، 17/3/1901شخص ال تبلغ صالتُه درجَة القبول. )احلكم، العدد: 
 .(8:الصفحة
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ابيع شخصان وسأل أحدمها: هل جتوز الصالة وراء غري أمحدي أم ال؟ فقال 
م. : إهنم يكّفروننا، وإن مل نكن كافرين فيعود الكفر عليهاملسيح املوعود 

الذي يكّفر مسلما يكون هو الكافر بنفسه. لذا ال تصلح الصالة وراءهم. أما 
الذين يلزمون الصمت من بينهم فإهنم أيضا منهم، وال تصلح الصالة خلفهم 

ألهنم يكّنون يف قلوهبم مذهبا معارضا لنا فال ينضمون إلينا علًنا. )البدر،  ،أيضا
  .(2:الصفحة ،م15/12/1905العدد: 

: كان احلديث جاراي حول عدم أداء صالة أفراد اْلماعة وراء اآلخرين فقال 
اصربوا وال تصّلوا وراء َمن ليس من مجاعتنا، ففي ذلك خرٌي وبّر، ويف ذلك 
نصرتكم وفتحكم العظيم، وهذا هو سبب تقدم هذه اْلماعة. ترون أن الذين 

ن مع عدوهم إىل بضعة يتباغضون ويتساخطون فيما بينهم يف الدنيا ال يتصاحلو 
أايم، بينما سخطكم وبُغضكم فهو هلل تعاىل. فإذا بقيتم خمتلطني معهم فلن يكون 
نظر هللا اخلاص عليكم كما هو اآلن. عندما تنفصل اْلماعة الطاهرة عن اآلخرين 

 .(3م، ص10/8/1901، العدد: ". )جريدة "احلَكمتتقدَّم

 الصالة يف مساجد غري األمحديني
بعد صالة املغرب مث قال: لقد ورد يف جريدة "احلكم": ال تصلوا وراء ابيع شخص 

هذا صحيح، إذا كان املسجد لغري األمحديني فصلوا " :غري األمحديني، فقال 
يف البيت وحدكم وال ضري يف ذلك. األمر ال يقتضي إال قليال من الصرب." 

  .(36 :م، الصفحة28/12/1902)البدر، العدد: 

 لألمحديني الساكنني فرادى يف مناطقهمالتعليم 
نعم، ميكن أن تصلُّوا ": سأل اإلخوة هل ميكنهم أن يصلُّوا وحدهم؟ قال 

وحدكم. هذه مجاعة رابنية، ويريد هللا أن تنفصلوا عن اآلخرين. الوقت قريب حني 
  .(90 :م الصفحة16/1/1903جيعلكم هللا مجاعًة." )البدر، العدد: 
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 قني فقطصلُّوا خلف املصدّر 
سأل السيد عبد هللا عرب: أان أسافر إىل وطين العريب فهل أصلي وراءهم هنالك 

 أم ال؟ 
 : ال تصّل وراء أحد إال املصّدقني. قال 

  .ال يعرفون حضرتكم ومل تبلغهم الدعوة إهنمقال السيد عبد هللا عرب: 
 : عليك أن تبلغهم الدعوة أوال، فإما مصّدقون أو مكذبون. قال 

 قال السيد عرب: إن أهل وطين قساة جدا وقومنا من الشيعة. 
تواله وتكّفله  ،ة: كن هلل تعاىل، فمن كانت معاملته مع هللا تعاىل سويّ قال 

 .(6م، ص24/9/1901، العدد: "بنفسه. )جريدة "احلَكم
املديرية: قائال: إذا ُوجد يف مكان أانس  عنول ؤ استفسر السيد عجب خان املس

 ل هم من اْلماعة أم ال، أَفُنصّلي وراءهم أم ال؟ال نعرف ه
ال تعرفونه، فإذا كان مصّدقا فصلُّوا الذي  ماماإل: جيب أن تسألوا فأجاب  

 خلفه وإال فال. 
إن هللا تعاىل يريد أن يؤسس مجاعة مستقلة، فلماذا خنالف مشيئته؟ االختالط مرًة 

خمالٌف ملشيئة هللا. )جريدة بعد أخرى مع أولئك الذين يريد هللا فصلنا عنهم 
 .(35م، ص20/2/1903"البدر"، العدد: 

كم شيئا فهل نصلي خلفه أم ال؟ حضرت طُرح سؤال: إذا كان اإلمام ال يعرف عن
: من واجبكم أن خُتربوه أوال، وإذا صّدق فبها ونعم، وإال ال تضيعوا قال ف

و منافق، فال صالتكم خلفه. وإذا ْلأ إىل الصمت، ال يصّدق وال يكّذب فه
 . (299للمفيت حممد صادق، الصفحة:  ،تصّلوا خلفه. )ذكر احلبيب
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 مسائل متنوعة عن الصالة
 الرتتيب يف الصلوات ضروري

يقول: إذا كان اإلمام يؤم  : سعت املسيح املوعود يقول اخلليفة الثاين 
صالة العصر وحيضر املسجَد شخص مل يصّل الظهر بعد، أو كانت صالة العشاء 
جارية وأييت املسجد من مل يصّل املغرب، فعليه أن يصلي الظهر أوال وحَده، مث 

 يلحق اإلمام، أو فليصل املغرب أوال مث يلحق اإلمام. 
بني الصالتني والصالُة قائمة فإن كذلك إذا أتى أحد املسجَد يف حال اْلمع 

هي أنه إذا علم أن اإلمام يصلي العصر فعليه أن  فتوى املسيح املوعود 
يصلي الظهر أوال وحده، مث يلحق اإلمام. كذلك إذا علم أن اإلمام يصلي العشاء 
فليصل املغرب أوال وحده مث يلحق اإلمام. أما إن مل يعلم أية صالة يؤمها اإلمام 

ْلماعة. ويف هذه احلالة سُتحَسب صالة اإلمام هي صالة املقتدي، مث فليلحق ا
مل يصلِّها. فمثال إذا كانت صالة العشاء قائمة  اليت صالةالعليه أن يصلي وحده 

وأييت املسجد شخص مل يصّل املغرب وإذا علم أن الصالة القائمة هي العشاء، 
وإن مل يعلم عن الصالة فعليه أن يصلي أوال املغرب وحده، مث يلحق اإلمام. 

القائمة والتحق ابإلمام، ففي هذه احلالة تكون صالته صالة العشاء، مث عليه أن 
 يصلي املغرب فيما بعد. واملبدأ نفسه ينطبق على صالة العصر. 

ال جتوز صالة بعد العصر، فلو التحق بصالة  متقيل له يف هذا املقام أنه ما دا
له صالة الظهر بعد أن صلى العصر؟ فقال  العصر بسبب عدم علمه فكيف جتوز

: صحيح متاما أنه ال صالة بعد العصر كمبدأ. ولكن هذا ال يعين رضي هللا عنه
أنه إذا حدث شيء من هذا القبيل صدفًة فال ميكن للمرء أن يصلي الظهر قط. 

 بل يف هذه احلالة جتوز صالة الظهر بعد صالة العصر. 
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، ومل أسعها مرة بل مرتني. ملسيح املوعود سعُت هذه املسألة بنفسي من ا
عنها مرة اثنية قال: لقد شرحُت هذا  أذكر أنه عندما سئل املسيح املوعود 

األمر من قبل أبن رعاية الرتتيب يف الصلوات ضرورية، ولكن إن مل يعلم املرء أية 
مام صالة يؤّمها اإلمام، أْي هل يؤم العصر أو العشاء فليلتحق به، وصالة اإل

سُتحَسب صالة املقتدي. مث عليه أن يصلي صالته فيما بعد. )الفضل، العدد: 
 .(3م، ص 27/6/1948

 يف صالة الُسنَّة عمل املسيح املوعود 
من البداية  يعقوب علي عرفاين: كان من عادة املسيح املوعود  شيخاليروي 

أن يصلي السنن والنوافل يف البيت، ويصلي الصالة املكتوبة مجاعًة يف املسجد. 
بذلك إىل األخري، غري أنه إذا رأى أحياان بعد صالة الفريضة أن  والتزم 

بعض الناس حلقوها فيما بعد ومل ينهوا الصالة بعد، وليس هناك طريق للخروج 
صالة صّلى السنن الد اْللوس يف املسجد بعد صّلى السنن يف املسجد، أو إذا أرا

بوجه عام، زعم بعض الطالب يف  فيه. ملا كانت هذه عادة املسيح املوعود 
يف  فرتة لِقصر فهمهم لعل صالة السّنة ليست ضرورية، فقال اخلليفة األول 

 من اهلجرة:  1326ذي احلجة  27درس القرآن بتاريخ، 
أن يدخل بيته فورا بعد أداء صالة الفريضة،  كان من عادة املسيح املوعود 

كما أفعل أان أيضا يف كثري من األحيان. فبناء على ذلك تعّود بعض الصغار 
، وأظن أهنم املفروضةقليلو الفهم أن خيرجوا من املسجد فورا بعد أداء الصالة 

كان   حيرمون من أداء صالة السّنة. عليهم أن يتذكروا أن املسيح املوعود 
ي السنَّة قبل أّي شيء آخر فور دخوله بيته. وأان أيضا أفعل ذلك ابلضبط. يصلّ 

هذا؟ فقام الصاحبزاده مرزا  هل ألحد أن يشهد على عمل املسيح املوعود 
بشري الدين حممود أمحد الذي كان موجودا يف جملس الدرس كعادته وقال بصوت 

نه كان يصلي صالة دائما أ عال: ال شك أنه كان من عادة املسيح املوعود 
السّنة يف البيت قبل الذهاب إىل املسجد، مث يذهب إىل املسجد ويصّلي الفريضة 
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فيه ويعود إىل البيت ويصلي السّنة فورا قبل أن يعمل شيئا آخر. وشهد بعده مرزا 
أيضا الشهادة نفسها، كذلك شهد بعده مري انصر نواب، وابنه  بشري أمحد 

بذلك شهادة عيان، احلافظ حامد علي، خادم مري حممد إسحاق، مّث شهد 
يعقوب  للشيخ)سرية املسيح املوعود  القدمُي أيضا. )احملرر( املسيح املوعود 

 .(67-65علي عرفاين، الصفحة: 

 الصالة بني العمودين يف املسجد
جرى احلديث عن الوقوف بني العمودين يف املسجد وقيل أبن بعض الناس 

شيء جائز يف حالة االضطرار، فال ينبغي : كل يفعلون ذلك. فقال 
االهتمام مبثل هذه األمور. األصل يف املوضوع هو عبادة هللا وحده حبسب مشيئة 

م، 13/2/1908هللا إبخالص القلب دون االهتمام هبذه األمور. )بدر، العدد: 
  .(10 :الصفحة

 ال صالة انفلة بعد الفجر إىل طلوع الشمس
سؤال شخص: هل جيوز أن يصلي املرء النوافل  ُعرض على املسيح املوعود 

 بعد أذان الفجر قبل ركعيَت الفريضة؟
: ال صالة بعد أذان الفجر إىل طلوع الشمس إال ركعيَت الُسّنة وركعيَت قال 

 .(4م، ص7/2/1907الفريضة. )جريدة "البدر"، العدد: 

 التسليم قبل تسليم اإلمام
ة املغرب مل يكن يصل إىل الصفوف ت اإلمام يف صالصوْ  حدث ذات مرة أنّ 

األخرية بسبب كثرة الناس، فكان أحد املصلني من الصفوف الوسطى يكرّب بعد 
اإلمام بصوت عال. كان املصلون مجيعا جالسني يف قعدة التحيات يف الركعة 

قد  مل يكناألخرية وقرأوا التحيات والصالَة اإلبراهيمية وكاد اإلمام يسّلم ولكنه 
وسّلم معه املصلون يف  ،الذي كان يعيد التكبريات رُ املكبّـ  سّلم خطأً  َّتحسّلم بعد 
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الصفوف األخرية وبدأوا أبداء السنن. مث سّلم اإلمام وسّلم معه املكرب مرة اثنية 
بعد أن اطّلع على خطئه. فسأل املصلون الذين سّلموا من قبل وأهنوا صالهتم: 

 أم جيب أن يعيدوها؟ صحيحة هل كانت صالهتم 
كان الصاحبزاده مريزا حممود أمحد أيضا ضمن الصفوف األخرية وكان قد سّلم 

عن هذه املسألة وقال: إذا  قبل اإلمام فقال: لقد ُسئل املسيح املوعود 
 صحيحةحدث ذلك بعد قراءة التحيات يف الركعة األخرية كانت صالة املقتدين 

 .(2م، ص2/5/1907العدد:  ،وال حاجة إىل إعادهتا. )جريدة بدر

 بصوت عال )غري العربية(غته بلدعاء املرء 
طرح شخص سؤاال: هل جيوز أن يدعو اإلمام بصوت عال بلغته )يف األردية 

تعليمكم هو أنه ميكن أن تدعوا يف الصالة  إنَّ مثال( ويؤّمن املقتدون وراءه، 
:  يقول هللا : ما احلاجة إىل قراءة الدعاء بصوت عال حنيبلغتكم؟ فقال 

 ًَتَضرًُّعا َوُخْفَية  :ويقول أيضا ُِدوَن اْْلَْهِر ِمَن اْلَقْول  قال السائل: نقرأ
القنوت بصوت عال. قال: نعم، ميكن أن تُقرأ األدعية املأثورة الواردة يف القرآن 
واحلديث بصوت عال. أما األدعية األخرى اليت تطابق ذوق املرء وحاله فيجب 

 .(12م، ص1/8/1907قراءهتا دون اْلهر. )جريدة بدر، العدد: 

 قراءة األدعية جهرا
: عندما ذهبُت إىل قاداين يف البداية كان يف فيت حممد صادق امليكتب 

فقط، وكان املرحوم احلافظ معني الدين يؤم  مصلنياملسجد املبارك ثالثة أو أربعة 
إىل قاداين... جعله املسيح املوعود  الصالة. وعندما هاجر املولوي نور الدين 

  إماما يف مسجده فكان يؤم الصالة. مث عندما جاء املرحوم املولوي عبد
إىل قاداين مهاجرا كان املولوي نور الدين يقّدمه إلمامة الصالة فظل  الكرمي 

يصلي اْلمعة أحياان يف املسجد  إماما ما دام حيا. كان املسيح املوعود 
سع ْلميع الناس يتكان   املبارك بسبب اعتالل صحته، وألن املسجد املبارك ما
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فكانت صالة اْلمعة تصلَّى يف املسجد األقصى أيضا كاملعتاد. وكان املولوي نور 
الدين يؤم اْلمعة يف املسجد األقصى، واملولوي عبد الكرمي يؤمها يف املسجد 
املبارك. ويف بعض األحيان حني كان املولوي عبد الكرمي خارج قاداين وكان 

جودا فيها كان األخري يؤم اْلمعة يف املسجد املبارك. مث املولوي حممد أحسن مو 
يف قاداين بعد هجرته إليها كان هو  عندما استقر املرحوم املولوي عبد الكرمي 

. كان املرحوم املولوي عبد الكرمي يقرأ البسملة يف تالوته جهرا على الدواماإلمام 
املغرب الفجر و  ألخرية يف صالةدائما قبل سورة الفاحتة، وكان يقرأ عادة يف الركعة ا

ُر والعشاء بعض األدعية جهرا، مثل:  نَـَنا َوبـَنْيَ قـَْوِمَنا اِبحلَْقِّ َوأَْنَت َخيـْ رَبَـَّنا افْـَتْح بـَيـْ
ن نصر دين ، و"اللهم انصر مَ َنا...رَبَـَّنا َهْب لََنا ِمْن أَْزَواجِ . و:اْلَفاحِتِنيَ 

لمني ابإلمام احلكم العدل" وغريها. وكلما  حممد..." و"اللهم أيّد اإلسالم واملس
كان املولوي عبد الكرمي مسافرا أو مل حيضر الصالة لسبب ما، كان املسيح املوعود 

  أيمر املرحوم املولوي حكيم فضل الدين أو أيمرين أان، راقم هذه السطور، أو
عبد  يؤم الصالة بنفسه. بعد وفاة املولوي أحدا آخر إبمامة الصالة. ما كان 

الكرمي كان املولوي نور الدين إماما بصورة دائمة. )ذكر احلبيب، للمفيت حممد 
 .(23-22صادق، الصفحة: 

 ؟قرآنية يف السجودالدعية األمن تالوة ملاذا ُمنع 
السؤال: ملاذا ُمنع من تالوة األدعية القرآنية يف السجود مع أن السجود مقام يف 

 غاية التذلل؟ 
رّدا على هذا السؤال: كان اعتقادي أن قراءة األدعية  يقول اخلليفة الثاين 

ولكن بعد ذلك اطلعُت على نص من كالم املسيح  ،القرآنية يف السجود جائزة
قال فيه بعدم جواز قراءة األدعية القرآنية يف السجود. كذلك  املوعود 

. ولو مل يُعَثر على وجدُت حديثا حول املوضوع نفسه يف مسند أمحد بن حنبل
هذه األمور أيضا اليت تناقض اعتقادي، ملا كان يل أن أحسب الدليل معقوال أنه 
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جيب أن تكون قراءة األدعية القرآنية يف السجدة مسموحا هبا مع أن السجدة 
 مقام يف غاية التذلل.

كان اإلمام مالك يعتقد أن كل ما يف البحر حالل، وجاءه شخص ذات مرة   
جد يف البحر خنـزير أيضا، فهل أكله حالل؟ قال اإلمام مالك: كل ما وقال: يو 

يف البحر حالل ولكن اخلنـزير حرام. أعاد الرجل سؤاله مرارا ولكن اإلمام مالك 
قال: ال أستطيع أن أرد عليه إال أن كل ما يف البحر حالل إال اخلنـزير. فهذا هو 

ولكن جيب أال تُقرأ  ،التذلل جوايب أيضا أنه مما ال شك فيه أن السجدة مقام
 آايت القرآن وأدعيته يف السجدة. 

الدعاء يؤدي ابإلنسان إىل اخلضوع والقرآُن الكرمي يرفعه، لذا فإن قراءة األدعية 
واملسيح املوعود فال  من القرآن يف السجدة ال جتوز. فلما ثبت شيء عن النيب 

م، 16/4/1944فضل، العدد: جيوز أن نتبىّن موقفا خيالفه، وإن مل نفهمه. )ال
  ( 2-1 :الصفحة

 قراءة الكلمات املوحى هبا يف الصالة كدعاء
لقد أهلمت الليلة كلماٌت يف الرؤاي، )أي: رّب (: )يقول سيدان املسيح املوعود 

الناقل( فأحببُت أن تُقرأ يف  -كل شيء خادمك رّب فاحفظين وانصرين وارمحين
 ( 54م، ص 12/12/1902الصالة كدعاء، وقد بدأُت بقراءهتا. )البدر، العدد: 

 األدعية اإلهلامية اليت جاءت بصيغة املفرد هل جيوز قراءهتا بصيغة اجلمع؟
م املولوي عبد الكرمي رسالة شخص تضّمنت سؤاال: هل جيوز قراءة الدعاء: قدّ 

"رّب كل شيء خادمك، رّب فاحفظين وانصرين وارمحين" يف صيغة اْلمع أم ال؟ 
هكذا جاءت الكلمات اإلهلامية األصلية )أي يف صيغة  :فقال حضرته 

املفرد( ولكن ميكن أن يقرأها املرء كما يشاء. لقد علِّمت األدعيُة يف القرآن الكرمي 
( ويف 29)نوح:  َربِّ اْغِفْر يل َوِلَواِلَديَّ بِكال األسلوبني، بصيغة املفرد، مثل: 

نـَْيا َحَسَنًة َويف اآْلِخرَِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب رَبَـَّنا آتَِنا يف  صيغة اْلمع أيضا مثل: الدُّ
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( ويف معظم األحيان ُتستخَدم صيغة املفرد ويُراد هبا اْلمع،  202)البقرة:  النَّارِ 
كما ليس املراد من "فاحفظين" يف دعائي املوحى به أِن احفْظ نفسي فقط بل 

اهتا مثل البيت واألعزة واألقارب أُريد هبا كل ما يتعلق ابلنفس وغريها من مستلزم
  .(69:م، الصفحة26/12/1902واألعضاء والقوى وغريها. )البدر، العدد: 

  كلمات الدعاء حبسب الظروفريتغي
: الدعاء املوحى به أي "ربِّ كل شيء سأل السيُد مري انصر نواب حضرتَه 

خادمك" جاء يف صيغة املفرد، فإذا قرأانه بصيغة اْلمع وضممنا إليه اآلخرين 
: ال ضري يف ذلك. )البدر، العدد: أيضا فهل يف ذلك من حرج؟ قال 

  .(58 :م، الصفحة19/12/1902

 ال جيوز تغيري األدعية القرآنية
شخص جاء فيه: أان إمام يف مسجد، سؤال  ُعرض على املسيح املوعود 

وهناك بعض األدعية جاءت يف صيغة املفرد أي أهنا تكون ملن يقرأها فقط، ولكين 
أريد أن أقرأها بصيغة اْلمع وأشارك يف دعائي املقتدين أيضا، فما احلكم يف 

: األدعية اليت وردت يف القرآن الكرمي ال جيوز ذلك. فقال املسيح املوعود 
فيها ألهنا كالم هللا، لذا ال بد أن تُقرأ كما وردت يف القرآن الكرمي متاما. أّي تغيري 

أما األدعية اليت جاءت يف األحاديث ففيها خيار وميكن قراءهتا بتغيري صيغة املفرد 
 .(6م، ص4/4/1907إىل صيغة اْلمع. )جريدة بدر، العدد: 

 قراءة كلمات تبعث على الرقة يف الدعاء
: جيب على املرء أن حول الدعاء، فقال املسيح املوعود كان احلديث جيري 

يبحث للدعاء عن كلمات تبعث على الرقة. ليس مناسبا أن يقرأ األدعية املسنونة 
نة ضروري ولكن حتّري الرقة فقط كشعوذة دون أن يفهم احلقيقة. إن اتّباع السُّ 

شأ احلماس يف غتكم اليت تفهموهنا جيدا حَّت ينبلأيضا اتّباع السنة. فادعوا 
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الدعاء. الذي يّتبع الكلمات وحدها يكون خمذوال، فيجب على اإلنسان أن 
يكون واقعيا. جيب قراءة األدعية املسنونة تيمُّنا. ولكن عليكم أن تِصلوا إىل 
احلقيقة. أما من كان مِلمًّا ابلعربية ويعرفها فليقرأها ابلعربية. )احلكم، العدد: 

 .(9:م، الصفحة10/9/1901

 كيفية صالة الوتر
طرح شخص سؤاال: كيف جيب أداء صالة الوتر؟ هل جيوز أداء ركعة واحدة منها 

 : أم ال؟ فقال 
ال نعرف ركعة واحدة لصالة الوتر. صالة الوتر ثالث ركعات، سواء أسلَّم املرء 

 ى ثالث ركعات دفعة واحدة بقراءة "التحيات" بعد ركعتنيأو صلّ  ،بعد ركعتني
ثالث ركعات. صالة الوتر ركعًة واحدة ال تصّح. )جريدة "احلكم"، وسلَّم بعد 

 .(14م، ص10/4/1903العدد:

 يفضَّل أداء الوتر يف أّول وقتها
: أخربين خطيا ميان فضل حممد صاحب يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

احملل يف حارة دار الفضل أنه حني كانت القضية من قبل املولوي كرم دين 
حتت شجرة: إذا مل يصّل املرء صالة الوتر بعد صالة  مرفوعة، قلت له 

العشاء، وفاتت يف اهلزيع األخري من الليل أيضا فمَّت ميكن أداؤها؟ قال: األفضل 
، 1األول، أي بعد صالة العشاء فورا. )سرية املهدي، اجمللدأداؤها يف الوقت 

 (. 172الصفحة: 
 يف صالة الوتر أسلوب املسيح املوعود 

يسّلم بعد ركعتني من صالة الوتر أم بعد  السؤال: هل كان املسيح املوعود 
يف جوابه: كان يسّلم عادة بعد ركعتني.  ثالث ركعات؟ قال املصلح املوعود 

قال املولوي َسْرَوْر شاه: بقدر ما سعت رواايت أخرى أيضا من املعارف يتبني 
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كان يسّلم بعد ركعتني مث يصلي ركعة. )الفضل، العدد:   منها أنه 
  .(7 :م، الصفحة12/6/1922

 صالة الوتر ودعاء القنوت 
ذات يوم: كم ركعة  ألُت حضرته يروي السيد بري سراج احلق نعماين: س

لصالة الوتر وكيف جيب أداؤها؟ قال: الوتر يُطلق على الواحد، ولكن ركعة 
واحدة ال جتوز. لذا ُأحلقت هبا ركعتان انفلًة، وميكن أداؤها بطريقتني. الطريقة 
األوىل هي كما يصليها األحناف، والطريق الثانية هي أن يصلي املرء ركعتني 

 ف بصمت ويصلي ركعة أخرى. ويسّلم مث يق
قلُت: هل جيب قراءة القنوت؟ قال: نعم، جيب قراءته. قلت: يقول بعض املشايخ 

: إهنم خيطئون خطأ مضاعفا. ، فقال أن دعاء القنوت ال يثبت من النيب 
 كإن دعاء القنوت أي: "اللهم إان نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل علي

رك وال نكفرك وخنلع ونرتك من يفجرك. اللهم إايك ، نشككله  ونثين عليك اخلري
نرجو رمحتك وخنشى عذابك، إن  ،نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى وحنفد

عذابك ابلكفار ملحق"، دعاء عجيب وزاخر ابلتوحيد. ال ميكن أن يلفظ  
. هذا تعليم كلمات التوحيد مثلها أحد سوى سيد املرسلني، سيد املوحدين 

فدت نفسي تلك الكلمات واللسان الذي خرجت منه. )تذكرة خالص من هللا. 
 .(116 :املهدي، الصفحة

   أسلوب صالة التهجد
ما كان  بنّي السيد عبد العزيز السيالكويت مسألة يف مدينة "الئل بور" أن النيب 

يقرأ القرآن  بل كان  ،يصلي صالة التهجد كما يصليها املسلمون املعاصرون
الكرمي فقط عند استيقاظه. وأضاف الراوي وقال: هذا هو مذهب املسيح املوعود 

  ...أيضا 



 فِقْهُ املَسِيْح 106
 

نشي نيب خبش املمن أجل التحقيق بواسطة  ُعرض األمر على املسيح املوعود 
ليس مذهيب قط أن  واملولوي نور الدين فأفَّت إمام الزمان فتوى مفّصلة كما يلي:

بعد استيقاظه بقراءة القرآن الكرمي فقط. لقد قلت مرة أنه كان يكتفي   النيب 
إذا كان أحد مريضا أو كان هناك سبب آخر من هذا القبيل واستحال عليه أداء 

 ويقرأ الفاحتة.  نوافل التهجد فعليه أن ينهض ويستغفر هللا ويصّلي على النيب 
ركعة أي  11ي يصلي النوافل دائما، وكان يف معظم األحيان يصل كان النيب 

ركعات وترا. وكان يصليها أحياان معا وأحياان أخرى كان  ثمثاين ركعات نفال وثال
يصلي ركعتني مث ينام مث ينهض ويصلي ركعتني مث ينام. ابختصار، كان ينام 

القرن الرابع عشر.  أي يف ،وينهض ويصلي النوافل على النحو املعمول به حاليا
 .(335 :م، الصفحة16/11/1903)جريدة بدر، العدد:

 أول وقت لصالة التهجد
: حّدثين الدكتور مري حممد إساعيل وقال إن يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

عن صالة التهجد يف شهر رمضان، أو دار  شخصا سأل املسيح املوعود 
النهوض لصالة التهجد يف الوقت : جيب احلديث حول هذا املوضوع فقال 

 األول، ال قبيل صالة الفجر مباشرة... 
أقول: ليس املراد من الوقت األول هو اهلزيع األول من الليل بل املراد هو بداية 

أنه كان  وقت التهجد، أي بعد منتصف الليل فورا. هذه كانت سّنة النيب 
يصلي التهجد يف وقت حبيث كان جيد بعض الوقت لالسرتاحة قبل صالة الفجر. 
أما لو هنض الشباب املراهقون قبيل صالة الفجر ليتعودوا على التهجد فال أبس 

 (. 672-671، الصفحة: 1يف ذلك. )سرية املهدي، اجمللد

 قراءة القرآن الكرمي كامال يف ركعة واحدة
يرون قراءة القرآن الكرمي كله يف ركعة واحدة مفخرة، واحلفاظ  ذُكر أن بعض الناس

: هذا ذنٌب واملقرئون من هذا النوع يعتّزون بذلك كثريا، فقال املسيح املوعود 
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وتبجٌُّح من هؤالء الناس. فهم يتباهون فقط كما يتباهى أهل احِلرف حبرفتهم. مل 
ل، ولكنه اكتفى بقصار هبذا الطريق مع أنه لو أراد ذلك لفع يعمل النيب 

 .(169 :صفحةالم، 19/6/1903السور. )بدر، العدد: 

 )الضحى( مل تثبت املداومة على صالة اإلشراق
يف رسالة إىل مري عباس علي اللدهيانوي: كتبُت من قبل أن عليك  كتب 

فيها  اليت طرقالأن تستمر اباللتزام أبورادك اليت تعمل هبا، غري أنه جيب اجتناب 
نوع من الشرك أو البدعة. املداومة على صالة اإلشراق ليست اثبتة من رسول هللا 

 غري أهنا اثبتة يف حال فوات التهجد أو عند عودته من السفر. ولكن السعي ،
َواذُْكُروا اَّللََّ َكِثريًا َلَعلَُّكْم يف التعبد واخلرور على عتبات هللا دائما ُسنَّة بعينها. 

 .(528، الصفحة: 1( )رسائل أمحد، جملد11)اْلمعة:  نَ تـُْفِلُحو 

 احلكمة يف عدد الركعات
لقد  عدد الركعات يف الصلوات؟ فقال: ت: ملاذا ُحّددسئل املسيح املوعود 

أودع هللا يف ذلك أسرارا أخرى، والذي يصلي ال بد أن يتوقف عند حٍد على أية 
ولكن ذلك احلد هو تلك الكيفية  ،حال. كذلك يكون هناك حد يف الذكر أيضا

 ذكرته. عندما تتحقق تلك املتعة يتوقف املرء عنه.  سبق أن واملتعة والشوق الذي
اثنيا: هذا األمر يتعلق ابحلال ال ابلقال، والذي تطرأ عليه هذه احلالة هو أدرى هبا 

عله دون غريه. األصل يف ذكر هللا هو أن على اإلنسان أال ينسى هللا أبدا وأن جي
ُقّدامه دائما، فيجتنب الذنوب. لقد ورد يف كتاب "تذكرة األولياء" أن اتجرا 
اشرتى سلعة بسبعني ألفا وابع سلعة أخرى بسبعني ألفا ولكنه مل ينس هللا حلظة 

ال تـُْلِهيِهْم جِتَارٌَة َوال واحدة. فاعلموا أن عباد هللا الكّمل هم الذين قال عنهم: 
. عندما يُنشئ القلُب عالقة صادقة وحبا صادقا مع هللا تعاىل بـَْيٌع َعْن ذِْكِر هللاِ 

ال ينفصل عنه قط. ميكن فْهم هذه الكيفية من أنه إذا كان لدى أحدكم ولًدا 
مريضا فحيثما يذهب ومهما كان مشغوال يف عمل يبقى ابله وانتباهه مشغوال 
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تعاىل ال ينسونه ابلولد، كذلك الذين ينشئون عالقة صادقة وحبا صادقا مع هللا 
 .(1م، ص24/6/1904حبال من األحوال. )جريدة احلكم، العدد: 

 التسبيح بعد الصالة
مرة بعد الصالة؟ فقال  33سأل شخص: ما قولكم يف ترديد "هللا أكرب" مثال 

 كان وعظ النيب :  حبسب احملل واملناسبة دائما، وبسبب عدم مراعاة احملل
ابٍت واعرتضوا أبن هناك خالفا بني حديثني مثال، واملناسبة واجه بعض الناس صعو 

مع أنه ال يكون بينهما أي خالف، بل يكون التعليم حبسب احملل واملناسبة. 
يعلم أن فيه ضعفا  وسأل: ما الرِبّ؟ وكان النيب  إىل النيب  شخصفمثال جاء 

ما مفاده: الرب أن حترتم والديك. اآلن، إذا استنتج  أنه ال حيرتم والديه فقال 
أحد وقال أبنه ال أبس يف ترك احلسنات األخرى كلها واالعتصام هبذه احلسنة 

لقد ورد يف القرآن الكرمي: ، كذلك القول يف التسبيح، ففقط فهذا ليس صحيحا
 ََواذُْكُروا اَّللََّ َكِثريًا َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحون واذكروا هللا كثريا" هو بعد الصالة . املراد من"

مرة جاء مراعاة للمحل  33مرة ليس "كثريا". فاعلموا أن األمر بـ  33حتما، وأن 
وإال فالذي يذكر هللا مبتعة ولذة صادقتني ال يهتم ابلعّد واحلساب بل  ،واملناسبة

 سيذكر دون عّد وحساب. 
كا كان حيمل يف هناك قصة مشهورة عن امرأة كانت تعشق شخصا فرأت انس

سبحة وميرر حباهتا فسألته: ما هذا الذي تعمله؟ قال: أذُكر حبييب. قالت: يده مِ 
 تذكر حبيبك ابلعّد واحلساب؟! 

صحيح متاما أنه إذا كان املرء يريد أن يذكر حبيبه فما معىن ذكره ابلعّد واحلساب؟ 
فيه. من املمكن أن يكون  فما مل يكن ذكر هللا ابلكثرة ال تُنال اللذة واملتعة املوَدعة

مرة. ولكنه كان أمرا آنيا  33ابلذكر  هناك شخص ال يذكر هللا فأمره النيب 
مرة. أما الذين  33له: عليك أن تردد ذلك  وموجَّها إىل شخص معني فقال 

ديهم فهذا خطأ متاما. فإذا كان أحد مطلعا على سوانح أيجيلسون مبسبحة يف 
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مل يتقيد مبثل هذه األمور قط بل كان فانيا يف  فسيعرف جيدا أنه  النيب 
  .(1م، ص24/6/1904سبيل هللا كليا. )جريدة احلكم، العدد: 

 كيفية أداء الصالة يف مناطق أوقاهتا غري عادية
قاضي ضياء الدين ال: حدثين املرحوم يكتب املولوي حممد عبد هللا البواتلوي 

 ن واقعة إسالم َسْردار فضل حق من "دهرم كوت" وقعت على مرأى وقال: إ
بضعة أايم. فجاء إىل منا حني جاء إىل قاداين يوم العيد وأسلم، مث أقام يف قاداين 

أقاربه يف هذه األثناء مغتاظني وحاولوا أن يُرّدوه عن اإلسالم ويعيدوه إىل مذهب 
 مسّنني وملّمني بدينهم السيخ. فجاءت مجاعة من السيخ ذات يوم تضم رجاال

يف تلك األايم مقيما يف املسجد املبارك، فجاء  جيدا. كان املسيح املوعود 
هؤالء الناس إىل هناك وكان يبدو أهنم غاضبون إىل أقصى الدرجات، فبدأوا 
يعرتضون على اإلسالم. فطرحوا سؤاال: أخربان اي مرزا: ماذا سيفعل املسلمون يف 

يها النهار إىل ستة أشهر، والليُل كذلك؟ لقد قّدموا هذا السؤال  املناطق اليت ميتد ف
رّد عليه  كأهنا عقدة يستحيل حلها حبسب زعمهم، ولكن املسيح املوعود 

فورا وبكل سهولة وقال أبنه ال يوجد يف اإلسالم أمٌر يفوق قدرة اإلنسان. فإذا  
وال ذنب عليه يف كان اإلنسان ال يستطيع أن يصوم لستة أشهر فعليه أال يفعل 

هذه احلالة. أما فيما يتعلق مبواقيت الصلوات فيمكن تعيينها وأداؤها بواسطة 
، وميكن تقدير الليل والنهار أيضا يف تلك املناطق من حيث يف هذه األايم الساعة

 الشرق والغرب. فسكت السيخ ومل يطيقوا جوااب. فنسف املسيح املوعود 
، 6ي جاءوا به. )أصحاب أمحد، اجمللدبنفخة واحدة جبل االعرتاض الذ

  .، الطبعة احلديثة(113-112الصفحة: 

 السنن تسقط يف حال اجلمع بني الصالتني
 السؤال: هل جيب أداء صالة السنَّة يف حال اْلمع بني الصالتني أم ال؟ 
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رّدا على هذا السؤال: كان هناك اختالف بني العلماء  يقول املصلح املوعود 
 ولكن ما رأيناه من عمله  لة قبل جميء املسيح املوعود يف هذه املسأ

املتواتر، وما قاله رّدا على سؤال السائلني دائما هو أن السنن قبل صالة الفريضة 
 وبعدها تسقط يف حالة اْلمع بني الصالتني. 

 السؤال: هل تسقط السنن لو مُجعت صالة اْلمعة مع صالة العصر. 
معة إمنا هي نوافل اْلمعة يف احلقيقة وهي خاصة اْلواب: السنن قبل صالة اْل

هبا، لذا ينبغي أداء السنن قبل صالة اْلمعة على أية حال. )الفضل، العدد: 
  .(4 :م، الصفحة14/10/1946

م 1899: لعل اتريخ هذا احلادث يعود إىل آذار فيت حممد صادق امليقول 
أقمت يف غرفة تقع بني حني كنُت قد جئت من الهور إىل قاداين لبضعة أايم. 

، وكان حضرته مير للصالة من تلك املسجد املبارك وغرفة املسيح املوعود 
أو شيئا  املانغوالغرفة، كما كان يفتح الباب عدة مرات ويعطيين شيئا لألكل مثل 

 آخر. كان حضرته لطيفا ومشفقا علّي كثريا. 
ذات يوم: اليوم سنجمع بني صالة الظهر والعصر. )يف حال اْلمع بني  فقال 

الصالتني على هذا النحو كانت صالة الظهر تؤخَّر قليال، وتُعجَّل العصر قليال. أو 
تُعجَّل العصر إىل موعد صالة الظهر أو تؤخَّر الظهر إىل وقت العصر( قمُت يف 

ى غرار أربع ركعات السنن اليت نؤديها قبل نَّة علالغرفة نفسها ألداء أربع ركعات السُّ 
يتوضأ ويصلي السنن األوىل  أربع ركعات فريضة الظهر. كان املسيح املوعود 

يف غرفته دائما مث يذهب إىل الصالة. أما السنن اليت بعد الفرائض فكان يصليها يف 
 املسجد عادة، مث جيلس يف املسجد ملالقاة اإلخوة واحلديث معهم.

أن قمُت بنية أداء أربع ركعات السنَّة، وكان بعض اإلخوة اآلخرين أيضا ما لبثُت 
موجودين يف الغرفة ألن بعضهم كانوا يصّلون يف الغرف اجملاورة لضيق املكان يف 

الباب للذهاب إىل املسجد، وملا مّر من  املسجد املبارك. فتح املسيح املوعود 
مع بني الصالتني فال حاجة إىل أداء قريب رآين أصلي صالة السنَّة فقال: سوف جيُ 

 وتوّجه إىل األمام مث التفت إىل الوراء ورآين أصّلي فقال مرة أخرى السنن. قال ذلك



 111 فِقْهُ املَسِيْح
 

ودخل املسجد.  ، قال ذلكسوف جُيمع بني الصالتني فال حاجة إىل أداء السنن
 فسلَّمُت وأان يف حالة الوقوف نفسها ومل أُكمل السنن. لقد أثّرت يف املوجودين

مل حيب أداء السنن يف حال اْلمع  مجيعا يف الغرفة فكرة أن املسيح املوعود 
 .(64-63للمفيت حممد صادق، الصفحة:  ،بني الصالتني. )ذكر احلبيب

 فتح القرآن وقراءته أثناء الصالة ليس مناسبا
: ال أحفظ سور ذات مرة قال الدكتور مرزا يعقوب بيك للمسيح املوعود 

القرآن الطويلة ولكن أوّد قراءهتا يف الصالة، فهل ميكن أن نفتح القرآن ونضعه 
أمامنا أو منسكه ابليد ونضعه جانبا بعد القراءة مث نركع ونسجد، مث  طاولةعلى 

: ال حاجة إىل ذلك، عليك أن منسك به يف الركعة الثانية مرة أخرى. فقال 
 :هتا. )ذكر احلبيب، للمفيت حممد صادق، الصفحةحتفظ بعض السور وتعيد قراء

174).  

 الصالة عند دعوة إمام الوقت قطع
 كنت: وقال السنوري هللا عبد ميان حدثين: يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

 املوعود املسيح انداين إذ املبارك املسجد يف الظهر لصالة القبلية السنن أصلي
 له وقلت حضرته إىل وذهبت الصالة فقطعت. الفكر بيت داخل من :

 .فعلت حسًنا:  فقال. إليك وأتيت الصالة قطعت لقد سيدي
 املبارك ابملسجد متصلة وهي ،حضرته بيت ضمن لغرفة اسم الفكر بيت: أقول
 يدخل وكان األوىل األايم يف افيه جيلس حضرته كان. شمايلال انباْل من

 . الصغري ابهبا من املبارك املسجد
 . األايم أوائل يف ذلك حدث: السنوري هللا عبد ميان قال

 الصاحل العمل أن واحلقيقة. شرعية قضية رسولٍ  نداء لتلبية الصالة قطع: أقول
، 1)سرية املهدي، اجمللد .الرسول وطاعة هللا طاعة هو بل معني لعمل اسًا ليس

 (. 163الصفحة: 
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 الصالة عند الضرورةقطع 
: حدثين الدكتور مري حممد إساعيل أن يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

صالة الظهر أو العصر كانت قائمة يف املسجد املبارك، فقطع املسيح املوعود 
 صالته وذهب إىل بيته من الباب الصغري مث عاد بعد قليل بعد الوضوء 

قد  وأكمل بعد تسليم اإلمام جزء الصالة الذي فاته. ال نعلم فيما إذا كان 
، 1جاء للصالة بغري الوضوء سهوا أو ذهب لقضاء احلاجة. )سرية املهدي، اجمللد

 (.783ص

 ضطراراالالصالة يف حالة  قطع
سأل السيد د. حممد علي خان من أفريقيا أنه إذا كان أمحدي يصلي وأاته 

لى منه وانداه طارقا الباب وطلب منه مفتاح املكتب أو الصيدلية ول األعؤ املس
فماذا على املصلي أن يفعله؟ وقد سبق أن ُعزل شخص من الوظيفة هلذا السبب 

 وأُعيد إىل اهلند. 
: كان ضروراي يف هذه احلالة أن يفتح الباب ويسلِّم املسيح املوعود  يقول

: لو مات فقال  (يف املستشفىول. )كان ذلك قد حدث ؤ املفتاح إىل املس
ورد يف األحاديث  ؛ فقدمعصية كبريةكانت يف ذلك لاملصلي  أتخري أحد نتيجة

أنه إذا مشى أحد إىل الباب أثناء الصالة وفتحه مل تفسد صالته، كذلك إذا كان 
قتل احليوان يف أثناء الصالة  طفل يف خطر وكان ممكنا أن يضره حيوان مؤذ فإنّ 

ليس ذنبا وال َتفُسد الصالة. بل قال البعض إنه إذا انفلت واثق إنقاذا للطفل 
 يستطيع أن يصلي فيما بعد أيضا.  بل ،نقض الصالةيَ اخليل فإن ربطه أيضا ال 

: جيدر ابلذكر أن هذا احلكم ينطبق يف ضرورات قصوى ومناسبات ملحوظة
حاجة دون أن  يقوم بسّد كلوإال فال يعين ذلك أنه جيوز للمرء أن  ،حساسة

يبايل ابلصالة وجيعلها لعبة أطفال. من املعلوم أن األشغال ممنوعة يف الصالة بتاات، 
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وهللا يعلم جيدا ما يف قلب كل شخص ويعلم نيته. )البدر، العدد: 
 .(4م، ص24/11/1904

 صالة املرء البسا احلذاء
أن حاكم كابول دخل زاوية من الزوااي يف  -يف جملس املسيح املوعود -ذُكر 

وصّلى يف كل مكان البسا احلذاء، فاستاء العّمال يف  ،مدينة أمجري البسا حذاءً 
إذ إن الصالة ابحلذاء مسموح هبا  ،: كان احلاكم حمقًّا يف ذلكالزاوية، فقال 
  .(3م، ص11/4/1907العدد:  ،شرعا. )بدر

  1الصالة مع البان يف الفم
: حدثين الدكتور مري حممد إساعيل أن لصاحبزاده مرزا بشري أمحد يقول ا

أصيب ذات مرة بنوبه سعال شديدة إىل درجة أن نَفسه   املسيح املوعود 
كأمنا أوشك على االحتباس. ولكن إذا وضع يف فمه "البان" اراتح قليال. ففي 

الصالة واضعا البان يف الفم ليستطيع إمتامها  أثناء نوبة السعال املذكورة أّدى 
 (.606-605، الصفحة: 1هبدوء وسكينة. )سرية املهدي، اجمللد

  وراء اإلمام يف صف منفصل رأةجيب أن تقف امل
: أخربين املنشي ظفر أمحد الكبورهتلوي يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 
ا يف مدينة جالندهر، ذات مرة مقيم خطيا بقوله: كان املسيح املوعود 

يطيل الصالة يف العزلة كثريا ويطيل  فذهبت إليه يف الطابق العلوي. كان 
لعّل اسها "مائي اتيب" واقفة جبانبه  -الركوع والسجود، فحدث أن صّلت خادمة

من  على سجادته وانصرفت. ظللُت جالسا هنالك إىل فرتة. عندما فرغ 
تصّلي واقفة جبانب الرجل أم وراءه؟ قال  الصالة، سألته: هل جيوز للمرأة أن

                                                 
"البان" يف األصل اسم شجرة يف اهلند. يلّفون يف ورقها بعض البهارات مثل اهليل وغريه   1

 مع حلوايت معطرة، ويضعوهنا يف الفم، فتنظف الفم وتعطره، كما تفرّح القلب. )املرتجم(
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 جيب أن تقف وراءه؟ قلت: لقد صّلت "مائي اتيب" واقفة جبانبكم :
، 2: ال أعلم مَّت جاءت ومَّت ذهبت. )سرية املهدي، اجمللدوانصرفت. فقال 

 (. 122الصفحة: 

 صف النساء منفصال
لقد حدث عشرات املرات حني كنُت صغري : يقول السيد مري حممد إسحاق 
وتقف  ميينه ابلنساء، فكنُت أقف إىل  السن، أن صّلى املسيح املوعود 

 :م، الصفحة1961 النساء يف اخللف. )جملة "الفرقان"، العدد: سبتمرب، أكتوبر
49).  

 وقوف املرأة مع الرجل يف الصالة يف حالة اضطرار
: رأيُت وقال حدثين الدكتور مري حممد إساعيل يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد:

مرارا أنه إذا أَمَّ الصالة يف البيت أوقف أُمَّ املؤمنني رضي هللا  املسيح املوعود 
عنها إىل يساره مقتدية، مع أن مسألة الفقه املعروفة هي أنه جيب على املرأة أال 

أما إذا   ،وحيدةتقف إىل جانب الرجل بل جيب أن تقف خلفه وإن كانت مقتدية 
إىل ميني اإلمام. سألُت أمَّ املؤمنني ذلك  كان الرجل هو املقتدي الوحيد فليقف

قال هلا أيضا أبنه يصاب  فصّدقت، وقالت أيضا أبن املسيح املوعود 
، الصفحة: 1ابلدوخة أحياان، لذا ميكنك أن تصّلي جبانيب. )سرية املهدي، اجمللد

636-637).  

  لَة والقنوت جهراقراءة اإلمام البسم
قاضي حممد يوسف البشاوري خطيا، اليقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد: أخربين 

كان يؤّم الصالة يف معظم األحيان يف زمن   أن املولوي عبد الكرمي السيالكويت 
 وكان جيهر ابلبسملة والقنوت يف الصلوات وكان أمحد  املسيح املوعود 

 يف املقتدين. 
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يعرتض على أحد يف مثل هذه املسائل، ويقول  أقول: ما كان املسيح املوعود 
. ولكنه كان بنفسه خيتار طريقا يرى أن النيب أبن مجيع الطرق اثبتة عن النيب 

 (735 :عمل به أكثر. )املرجع السابق، الصفحة. 

 أدعية القنوت يف الصالة
 ظلّ  وقال الدكتور مري حممد إساعيل:يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد: حدثين 

يقرأ القنوت  -يف حياة املسيح املوعود -ما دام حيا  املولوي عبد الكرمي 
يف كل صالة فريضة، وكان جيهر به يف صالة الفجر واملغرب والعشاء، ويقرأ يف 

، ويصّلي على النيب عادةً  القنوت أدعية قرآنية أوال مث يقرأ بعضا من أدعية احلديث
  أنقل هنا أدعية كان ُيكثر من قراءهتا: يسجد. يف األخري مث 
  ِنـَْيا َحَسَنًة َويف اآْلِخرَِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّار  (202)البقرة:  رَبَـَّنا آتَِنا يف الدُّ
 ...رَبَـَّنا َوآتَِنا َما َوَعْدتـََنا َعَلى ُرُسِلَك  :(195)آل عمران 
  ظََلْمَنا أَنـُْفَسَنا َوِإْن ملَْ تـَْغِفْر لََنا َوتـَْرمَحَْنا لََنُكوَننَّ ِمَن اخْلَاِسرِينرَبَـَّنا  :اأَلعراف(
24) 
 تَِنا قـُرََّة أَْعنُيٍ َواْجَعْلَنا لِْلُمتَِّقنَي ِإَماًما )الفرقان:  رَبَـَّنا َهْب لََنا ِمْن أَْزَواِجَنا َوُذّرايَّ
75) 
  تـَُؤاِخْذاَن ِإْن َنِسيَنا أَْو َأْخطَْأاَن...رَبَـَّنا ال  :(287)البقرة 
 ...رَبَـَّنا اْصِرْف َعنَّا َعَذاَب َجَهنََّم ِإنَّ َعَذابـََها َكاَن َغرَاًما  :(66)الفرقان 
  َُر اْلَفاحِتِني نَـَنا َوبـَنْيَ قـَْوِمَنا اِبحلَْقِّ َوأَْنَت َخيـْ  (90 )اأَلعراف: رَبَـَّنا افْـَتْح بـَيـْ
  ََنًة لِْلَقْوِم الظَّاِلِمني  (86)يونس:  رَبَـَّنا ال جَتَْعْلَنا ِفتـْ
 رَبَـَّنا ال تُزِْغ قـُُلوبـََنا بـَْعَد ِإْذ َهَديـْتَـَنا  :(9)آل عمران 
 ْعَنا ُمَناِداًي يـَُناِدي ِلإْلِميَاِن َأْن آِمُنوا ِبرَبُِّكْم فَآَمنَّا  (194: )آل عمران رَبَـَّنا إِنَـَّنا سَِ

 اللهم أيّد اإلسالم واملسلمني، ابإلمام احلَكم العادل. 
اللهم انصر من نصر ديَن حممد واجعلنا منهم، واخذل من خذل ديَن حممد وال 

 جتعلنا منهم. 
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أقول: يف الدعاء قبل األخري دعاء لبعثة املسيح املوعود، ولكن بعد بعثته يُفَهم 
-804، الصفحة: 1به. )سرية املهدي، اجمللد معناه: اللهم وفِِّق املسلمني لإلميان

805). 

 قراءة القنوت يف ظروف معّينة
أوجه يف هذه األايم لذا جيب قراءة القنوت يف  يف: ما دام الوابء قال 

  .(115م، الصفحة: 1/5/1903الصلوات. )البدر، العدد: 
التوبة : يقول القرآن الكرمي أنه إذا حل العذاب ابإلنسان فال ختّلصه قال 

منه. توبوا قبل أن حيّل عذاب هللا ويُغَلق ابب التوبة. ما دام هناك خوف قانون 
الدنيا إىل هذا احلد فلماذا ال خناف قانون هللا. عندما حيل البالء فال بد من تذّوق 
طعمه. ينبغي أن يسعى كل شخص للنهوض لصالة التهجد، ويقرأ القنوت يف 

من شأنه أن ُيسخط هللا. )احلكم، العدد: الصلوات اخلمس. توبوا عن كل ما 
 .(2-1 :م، الصفحة24/7/1901

 الدعاء برفع اليدين بعد الصالة
: يعتقد املسلمون يف اهلند بوجه عام أنه ال جيوز فيت حممد صادق امليقول 

يف الصالة بعد  -يف لغة أخرى مثل األردية أو الفارسية أو اإلجنليزية-الدعاء 
لتسليم إال األدعية املسنونة اليت تُقرأ ابلعربية. ومن عادة الناس التكبري األول إىل ا

أيضا بوجه عام أهنم يدعون يف لغتهم رافعني أيديهم بعد التسليم ويُظهرون 
قال مرارا: "جيوز لإلنسان  عواطفهم وأمانيهم القلبية، ولكن املسيح املوعود 

 السجود أو القيام بعد غته بعد الدعاء املسنون يف أثناء الصالة يفبلأن يدعو 
الركوع أو أبي ركن آخر من أركان الصالة ألن اإلنسان يستطيع أن يُظهر عواطفه 

غته هو". قال شخص: يقول املشايخ أبن دعاء بلومحاسه القليب على أحسن وجه 
: "إن صالهتم فاسدة سلفا ألهنم ال غته يف الصالة يُفسدها. فقال بلاملرء 

 ية لغة كانت". مث قال: أبتفسد الصالة ابلدعاء يدركون ما يقولون. ال 
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"الذين يصّلون الصالة ابلعربية سريعا وال يفهمون معانيها وال جيدون فيها متعة وال 
لذة، مث يطيلون األدعية بعد التسليم َمثلهم كمثل الذي حضر قصر امللك وقّدم 

وقرأه كالببغاء دون أن يفهمه،  ،واقفا أمام العرش -الذي كتبه له غريه-طلبه 
وسّلم على امللك وانصرف. مث وقف خارج قصر امللك وبدأ يقول: أرجو كذا 

 : وأرجو كذا. كان عليه أن يقدم مجيع طلباته عند املثول أمام امللك". مث قال 
"إن َمثل الذين ال يدعون يف الصالة مث يطيلون الدعاء بعدها كمثل الذي يقلب 

مث يسوق الفرس ليجر  ،لى عقب فتكون عجالهتا إىل اْلانب األعلىالعربة رأسا ع
  .(198-197العربة. )ذكر احلبيب، للمفيت حممد صادق، الصفحة: 

 غته بلجيوز أن يدعو املرء يف الصالة 
: ليس ضروراي أن يدعو املرء ابلعربية. اهلدف احلقيقي من يقول املسيح املوعود 

غته األّم أيضا ألنه بللذا جيب على اإلنسان أن يدعو  ،الصالة هو التضرع واالبتهال
مهما كان  ،يكون له أُنس خاص مع لغته ويكون قادرا عليها. أما اللغة األخرى

فيبقى فيها شيء من املغايرة. لذا جيب على اإلنسان  ،هبا أو مهارة كاملة إملاملديه 
  .(2 :م، الصفحة24/12/1900غته األّم. )احلكم، العدد: بلأن يدعو 

مبناسبة أخرى: اللغات كلها من صنع هللا. جيب على املرء أن يدعو يف  وقال 
التواضع  غته اليت يفهمها جيدا ألن ذلك يؤثر يف القلب حَّت ينشأبلالصالة 

غتكم إن بلولكن ادعوا  ،حتما، واذكروا معانيه ابلعربيةواخلشوع. اقرأوا كالم هللا 
مث يطيلون األدعية بعدها جيهلون احلقيقة.  شئتم. الذين يصّلون الصالة سريعا

م، 24/5/1901الصالة هي وقت الدعاء، فادعوا فيها بكثرة. )احلكم، العدد:
  .(9: صفحةال

 ُادعوا يف الصالة بلغتكم أيضا إضافة إىل األدعية املسنونة
بلغته املرء  دعاء: جيب الدعاء يف الصالة بلغتكم ألن يقول املسيح املوعود 

كما هي. واْلزء من   ابلعربيةلذا جيب أن تُقرأ  ،محاسا. سورة الفاحتة كالم هللايُنشئ 
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القرآن الذي يُقرأ بعدها جيب أن يُقرأ أيضا ابلعربية، واألدعية احملدَّدة والتسبيحات 
أيضا جيب أن تُقرأ ابلعربية كما هي. ولكن جيب أن تتعلموا ترمجتها أيضا. وإضافة 

ألن الصالة  ،غتكم أيضا لكي يتولد اخلضوع واخلشوعإىل ذلك جيب أن تدعوا بل
اليت ال خضوع فيها ليست صالة. من عادة الناس املعاصرين أهنم يصّلون كأهنم 

اتوة مث يدعون بعدها أدعية طويلة؛ هذه بدعة. إينقرون نقرات وينهوهنا بسرعة كأهنا 
لم حيسبون الصالة مل يرد يف احلديث الشريف ذكر الدعاء بعد التسليم. إن قليلي الع

فعلى اإلنسان أن  ؛اتوة ويفصلون الدعاء عنها. احلق أن الصالة دعاء حبد ذاهتاإ
دنيوية، بل عند كل مصيبة. ميكن الدينية و الشاكل امليدعو يف الصالة للخالص من 

الدعاء يف كل مقام يف الصالة، أي بعد التسبيح يف الركوع وبعد التسبيح يف 
ويف القيام بعد الركوع. فأكثروا من الدعاء حَّت تنالوا السجدة وبعد التحيات، 

لدعاء  ابصى، جيب أن تسيل الروح على عتبات هللا حيُ  َعّد واليُـ اإلنعامات مبا ال 
. لو تيسر هذا الدعاء لقام وينّقيه كاملاء. فهذا النوع من الدعاء يطهِّر القلب

 ن براثن الذنوب.اإلنسان فيه إىل عدة ساعات. فيجب أن ندعو هللا للخالص م
الدعاء عالج يزول به سم الذنوب. يظن بعض األغبياء أن الصالة تَفسد إذا دعا 
فيها اإلنسان بلغته. هذا الظن خاطئ متاما بل صالة هؤالء الناس فاسدة أصال. 

  .(203-202)ذكر احلبيب، للمفيت حممد صادق، ص 
طُرح سؤال مبناسبة أخرى: هل سنَّة الدعاء بعد الصالة واردة يف اإلسالم أم ال؟ 

 : فقال 
قد دعا، ولكن الصالة كلها دعاء. يالَحظ يف هذه  ال ننكر أن يكون النيب 

األايم أن الناس يصّلون بسرعة هائلة ويتخّلصون منها، مث يُبدون اخلشوع واخلضوع 
مسافة  فيها يعرب املسافرملدة ويطيلون الدعاء  يف األدعية إىل أقصى احلدود،

ميلني. وبعض الناس يتضايقون أيضا من هذا األسلوب. هذا ليس مستحسنا. 
اخلشوع واخلضوع هو جزء من الصالة يف احلقيقة، ولكن الناس ال يُبدوهنما يف 
الصالة وال يدعون فيها، وكأهنم يُبطلون الصالة هبذا األسلوب. ميكن لإلنسان أن 
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م، 1/5/1903يدعو يف أثناء الصالة بلغته بعد األدعية املسنونة. )البدر، العدد: 
  .(114ص

   الدعاء برفع اليدين بعد الصالةإمامة ترك 
يؤّم  كان املولوي عبد الكرمي   مسيح املوعود لل العهد امليمونيف بداية 

أيضا يدعو أحياان  الدعاء برفع اليدين بعد الصالة، وكان املسيح املوعود 
شرح هذه املسألة فيما بعد بكل رِفق وُلطف، فرتك  برفع اليدين، ولكنه 
الدعاء هبذه الطريقة. هناك رواية يف هذا املوضوع رواها بري  املولوي عبد الكرمي 

افتخار أمحد اللدهيانوي وهي جديرة ابلتأمل، يقول فيها: بفضل هللا تعاىل أذكر 
جالسا يف املسجد املبارك، كنا حنن اخلدام أيضا  وعود وقتا كان املسيح امل

حول الدعاء  ، فخطب املسيح املوعود املولوي عبد الكرمي  وفينا جالسني
يف الصالة وملّخص خطابه بكلمايت هو أنه قد انلت عادة عدم الدعاء يف 

 مث يطيلون الدعاء بكثري ،الصالة رواجا إذ يصلون الصالة بسرعة كتقليد وعادة
بينما جيب أن يكون الدعاء يف أثناء الصالة ألن الصالة  ،من التضرع بعد التسليم

. اهلدف من الصالة هو أن يطلب فيها اإلنسان من ربه حسنات ادعاء حبد ذاهت
 ،الدارين. ومثال ذلك أن حيضر املرء يف بالط امللك وال يقّدم إليه أية حاجة

كان يدعو رافعا   ب. ال يثبت أن النيب وعندما خيرج منه موّدعا يبدأ بتقدمي الطل
 يديه بعد صلواته اخلمس.

هذا كان الدعاء بعد الصلوات اخلمس ابلتزام برفع اليدين. كان  قبل خطابه 
واملقتدون كلهم يدعون برفع  واملسيح املوعود  اإلمام، املولوي عبد الكرمي 

معا برفع اليدين هبذه اليدين بعد التسليم من صالة الفريضة. أذكر دعاء اْلميع 
 الطريقة ألنين أيضا كنت أدعو مع اْلميع رافعا يَدّي. مل ُيِشر املسيح املوعود 

، ومل يقل ملاذا تفعل ذلك، يف خطابه هذا أدىن إشارة إىل املولوي عبد الكرمي 
 خطابه  أو ال تفعْل يف املستقبل. ولكن عندما سع املولوي عبد الكرمي 
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اليدين بعد الصالة، وهذا الطريق معمول به منذ ذلك الوقت.  ترك الدعاء برفع
  .(495-494)افتخار احلق، للصاحبزاده افتخار أمحد اللدهيانوي، ص 

 الدعاء برفع اليدين بعد الصالة بدعة
طُرح سؤال: إننا ندعو بعد الصالة عادة، أما هنا فالناس ال يدعون بعد الصالة 

: األصل هو أين ال أمنع من دعك عن أداء النوافل. فقال املسيح املوعود 
الدعاء بل أدعو بنفسي أيضا، والصالة دعاء حبد ذاهتا. واحلق أنين نصحُت أفراد 

ام أن الناس ال يعريون اهتماما أبداء مجاعيت أن هناك بدعة شائعة يف اهلند بوجه ع
اتوة إأركان الصالة ابالعتدال بل يصّلون كأهنم ينقرون نقرة بعد نقرة، وكأن الصالة 

وأداؤها عبٌء ثقيل فيصّلوهنا وكأهنم يكرهوهنا. الصالة تزيد املرء متعة وأُنسا وسرورا، 
بل يؤدي إىل  ولكن األسلوب الذي يصلي به الناس ال يتسىن به اخلشوع القليب،

عدم الذوق وفقدان املتعة. لقد نصحت مجاعيت أبال يصّلوا صالة تؤدي إىل عدم 
الذوق وعدم اخلشوع بل جيب أن حياولوا احلصول على اخلشوع القليب الذي جيلب 
هلم السرور واملتعة. احلالة السائدة بوجه عام هي أن الناس ال حياولون احلصول على 

ون كثريا بعد الصالة ويطيلون عُ الصالة بسرعة مث يدْ اخلشوع القليب بل ينهون 
هو أن يدعو اإلنسان يف  -وهي معراج املؤمن-مع أن اهلدف من الصالة  ،الدعاء

أثنائها، لذا يُدعى فيها أبم األدعية: "اهدان الصراط املستقيم". ال يستطيع اإلنسان 
يموا الصالة" ألن الصالة : "أقم الصالة. لقد قال هللا أن ينال قرب هللا ما مل يُقِ 

تسقط مرة بعد أخرى، ولكن الذين يقيمون الصالة يستفيدون من صورهتا الروحانية 
ويستغرقون يف الدعاء. الصالة شراب إذا شربه املرء مرة ال يكاد يستغين عنه وال 
ميكن أن يتخلى عنه بل يبقى منتشيا وسكران بسببه، ويكون فانيا فيه حبيث إذا 

 حياته فال يزول طعمه. ال شك أنه جيب على املؤمن أن يدعو قياما تذّوقه مرة يف
وقعودا. أما عادُة الدعاء بعد الصالة السائدُة يف هذا البلد فهي غريبة حقا. بعضهم 
يطيلون الدعاء يف املساجد ملدة يستطيع اإلنسان أن يقطع أثناءها مسافة نصف 

أبحسن وجه فهي دعاء أيضا. ما ميل. لقد نصحت أفراد مجاعيت أن يصّلوا الصالة 
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السبب يف أن بعض الناس يصّلون إىل ثالثني عاما مثال ومع ذلك يبقون حمرومني  
كما كانوا، وال ينشأ فيهم أتثري الروحانية واخلشوُع واخلضوُع. السبب الوحيد يف 
ذلك هو أهنم يصّلون صالة يلعنها هللا، وقد وردت كلمة "ويل" عن مثل هذه 

يمات؟ كال، بل كان عنده جوهرة مثينة هل يرميها من أجل بعض امللّ الصلوات. من  
يمات أيضا. لذا عليه أن يصّلي عليه أن يهتم حبماية اْلوهرة أوال مث حيفظ امللّ 

 ويفهمها جيدا. صحيحة كاملة الصالة 
السائل: ال شك أن سورة الفاحتة دعاء ولكن الذين ليس لديهم إملام ابلعربية 

  عليهم أن يدعوا.
: لقد قلت ألفراد مجاعيت سلفا أال يصّلوا كالببغاء. لن تُبارك الصالة ما قال 

غتكم إضافة إىل القرآن الكرمي الذي هو كالم الرب اْلليل، بلمل تبينوا مبتغاكم 
من الضروري لكل من ال فيقرأها اباللتزام. لذا  واألدعية املأثورة اليت كان النيب 

يعرف العربية أن يدعو بلغته ويعرض حاجاته بعد التسبيحات املسنونة يف الركوع 
. لذا يدعو أفراد مجاعيت يف والقعودوالسجود وكذلك يف أثناء التحيات والقيام 

الصالة بلغتهم حبسب هذا التعليم وأدعو أان أيضا. مع أن العربية والبنجابية سواء 
إلنسان جيد أُنسا نوعا ما بلغته األم، لذا جيب على املرء أن يقّدم ولكن ا ،عندي

 أمام هللا تعاىل حوائجه وطلباته ابخلشوع واخلضوع بلغته. 
لقد نصحت مرارا ابالهتمام ابلصالة جيدا حَّت يؤدي ذلك إىل نشوء اخلشوع 

ون. ؤ اواملتعة. تصّلون الفريضة مجاعًة مث ميكن أن تطيلوا السنن والنوافل كما تش
فلتكن الصالة متسمة ابلبكاء والتضرع حَّت تتولد حالٌة هي اهلدف احلقيقي من 

. ِإنَّ احلََْسَناِت يُْذِهنْبَ السَّيَِّئاتِ الصالة. الصالة متحو السيئات كما قال هللا: 
أي أن الصالة متحو السيئات كلها. املراد من احلسنات هي الصالة. ولكن 

ألن عامة  ،أن امللتزم ابلصالة يُعدَّ مكارا بوجه عاماحلالة السائدة حاليا هي 
الناس أيضا يعلمون أن الصالة اليت يصّليها هؤالء هي من قبيل الصالة اليت 
يقول هللا أبهنا جتلب الويل على صاحبها؛ إذ ال يرتتب عليها أتثري طيب أو 

هللا نتيجة حسنة. أان ال أحب اخلوض يف الكلمات فقط. البد من احلضور أمام 
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بعد املوت. فمثال يزور املريُض الطبيب ويستخدم وصفة وصفها له وإن مل تنفع 
إىل عشرة أايم أو عشرين يوما فيدرك أن هناك خطأ ما يف تشخيص املرض أو 
العالج؛ فما املشكلة إذ يصّلون إىل سنوات طويلة ومع ذلك ال يُرى هلا أي 

ة أايم بشروطها الستنار القلب. أتثري؟ إن مذهيب هو أنه لو صّلى املرء إىل عشر 
ولكن الناس يصّلون إىل مخسني عاما مثال ومع ذلك ما زالوا عاكفني على الدنيا 

يف الصلوات وما هو االستغفار، وليسوا  يقولونواحلياة الدنيئة وال يدرون ماذا 
مطلعني حَّت على معناها. الطبائع نوعان: أُوالمها حتب العادة والتقليد، فمثال 

مع أنه مل يتطرق إىل  ،قماُش مسلٍم هندوسيا رمى اهلندوسي طعامه سَّ مإذا 
سلم. هذه هي حالة معظم الناس يف العصر الراهن أهنم من املالطعام أي أتثري 

يتقيدون ابلعادة والتقليد وال يدركون احلقيقة. ومن ظن أنه من البدعة أهنم ال 
بل  ،لم أهنا ليست بدعةيدعون بعد الصالة، بل يدعون يف الصالة نفسها فليع

لذلك أحرزوا  ،لغتهم األمّ أي ب ،ابلعربية يف زمنه بعض األدعية قد عّلم النيب 
تقدما سريعا. ولكن عندما انتشر اإلسالم يف بالد أخرى مل يعد ذلك التقدم 
قائما. وكان السبب وراء ذلك أن األعمال صارت تقليدا وعادة فحسب 

فرتون على سبيل املثال أن شخصا أفغانيا يصّلي وتالشت منها احلقيقة واملغزى. 
الصالَة ولكنه جيهل أتثريها هنائيا. اعلموا أن التقليد شيء والصالة شيء آخر. 
ما من وسيلة أفضل منها للتقرب إىل هللا تعاىل، إهنا مفتاح القرب، وهبا تُنال 

مل يصلِّها  الكشوف واإلهلامات واملكاملات. إهنا وسيلة استجابة الدعاء. ولكن ما
أحد بشروطها وما مل يفهمها فإنه يلتزم ابلتقليد والعادة وحيبها فقط كما حيب 

بل نؤمن إبجابة الدعاء أكثر من  ،اهلندوس هنر "الغانج". حنن ال ننكر الدعاء
. غري أنه صحيح متاما أن اْدُعوين َأْسَتِجْب َلُكمْ غريان ألن هللا تعاىل يقول: 

به. لو  الدعاء بعد الصالة، وال يثبت من السّنة التزاُم النيب هللا تعاىل مل يفرض 
خارج الصالة  مث تركه أحد لكانت معصية. لقد دعا النيب  ثبت التزامه 

كان ينقضي يف األدعية   أيضا حبسب مقتضى احلال. حنن نؤمن أن ُجّل وقته 
من واجبه أال ولكن الصالة بوجه خاص خزينة األدعية اليت أُعطيها املؤمن. لذا 
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ألنه إذا فاتت الفرائض بسبب النوافل فلُتقّدم  صالته يتوّجه إليها ما مل يصلح
الفرائض. فإذا كان أحد يصلي الصالة حبضور القلب فله أن يدعو خارج 
الصالة إن شاء، أان ال أمنع من ذلك، إمنا أريد أن تقدَّم الصالُة، وهذا هو 

لذلك أصبحوا بعيدين  ،ال يقّدرون الصالةهدفنا. ولكن الناس يف العصر الراهن 
عن هللا كثريا. الصالة معراج املؤمن وهبا يطمئن قلبه ألن يف الصالة محد هللا 

أي توجد فيها  ،وإقرار عبودية اإلنسان، واالستغفاَر والصالَة على رسول هللا 
مجيع األمور الضرورية للتقدم الروحاين. إن يف ابيل أمورا كثرية حول هذا املوضوع 
تعجز الكلمات عن بياهنا ابلكامل. ومن الناس من يفقهها ومنهم من ال 

يفهمها فبل أبّينها ابلتكرار،  ،واجيب فهذايفقهها، ولكين ال أمّل من بياهنا 
/ 24، عدد: 6، جملد38رقم ،)احلكمالسعداء الذين أُعطوا فراسة. 

 .(12-11م، ص10/1902

 ال جتوز الصالة أبية لغة إال ابلعربية
السائل: لقد أّلف شخص كتّيبا قال فيه أنه جيب قراءة كلمات الصالة كلها 

  .غتهبل
القرآن الكرمي كتاب  حنن ال نتفق مع هذا الطريق ألبتة.: املسيح املوعود 

 اْلليل وال جيوز تركه أبي حال. لقد سحت ابلدعاءكالم الرب هو  مبارك و 
 لألميني الذين ال يستطيعون أن يبيِّنوا مبتغاهم ابلكامل، فلهم أن يدعوا( بلغتهم)
غتهم. إن حالتهم تشبه قصة جاء فيها أن شخصا اسه "فتح حممد" كانت عّمته بل

لم عنها متقدمة يف السن فسألته ذات يوم عن معىن كلمة الشهادة وهي مل تع
ُأخربْت أنه  فشيئا. فحني ذكر هلا معناها قالت: هل كان حممد رجال أم امرأة؟ 

كان رجال، فقالت مذهولة: اي ويليت، هل ظللُت أردد طول عمري اسم رجل غري 
 .(12هذه هي حالة املسلمني. )املرجع السابق، الصفحة:  !حمرم؟
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 اجلمع بني الصالتني
 املوعودجُتمع الصلوات للمسيح 

نه ملما يدعو إىل شكر هللا ألف مرة )مبناسبة كتابة تفسري سورة : إيقول 
أيضا قد حتققت  الناقل( أن نبوءة سيدان رسول هللا  -الفاحتة يف سبعني يوما

كتابة التفسري لعدة أايم يف أثناء هذه   عنهبذه املناسبة وهي أين كنت عاجزا متاما 
ع الصلوات إىل مجليت كنت مصااب هبا واضطررت األايم السبعني بسبب األمراض ا

املذكورة يف كتب الدر املنثور وفتح  وبذلك حتققت نبوءة النيب  ،اليت جيوز مجعها
له الصالة"  "جُتمعالباري وتفسري ابن كثري وغريها من الكتب حيث جاء فيها: 

 أن تلك هل تؤمنون أم ال ،أي للمسيح املوعود. واآلن فليخربين املشايخ معارضوان
العالمة للمسيح املوعود أيضا ظهرت للعيان بتحقق هذه النبوءة؟ وإن كنتم ال 

الصلوات إىل شهرين، أو  عَ املسيح املوعود مث مجَ  أنهتؤمنون فأتوا بنظري اّدعى أحد 
 .(497، الصفحة: 2ائتوا بنظري بغري االدعاء أيضا. )جمموعة اإلعالانت، اجمللد

 ج ْمع الصلوات بسبب املرض
يف  تعتّل صحة املسيح املوعود : ملحوظة من مدير "تشحيذ األذهان"

لذا يصلي املغرب والعشاء  ،النصف الثاين من النهار عادة منذ فرتة من الزمن
فی البيت لعدم قدرته على اخلروج. وذات يوم قال خماطبا بعض  ومجعا مجاعة

يف مجًعا نين أصلي ال خيطرّن ببال أحد أ :السيدات ما جيدر ابلقراءة، فقال 
أن الرجل املقبل سيجمع  البيت كل يوم وال أخرج للصالة. لقد أنبأ النيب 

ا خارج البيت إىل ستة أشهر مث خطر ببايل أنه جيب عهالصلوات. لقد ظللُت أمج
إحقاق هذه النبوءة يف النساء أيضا، وألن اْلمع بني الصلوات بغري ضرورة ممنوع 

. جيب على كل مسلم أن حيقق لذا قّدر هللا أن أمرض وبذلك حقق نبوءة النيب 
ا جيب ، والعياذ ابهلل. لذألنه إن مل يتحقق ثبت كذب النيب  كالم النيب 
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بقدر ما كان يف وسعه. وهللا تعاىل بنفسه أيضا  على املرء أن حيقق كالم النيب 
 . كما قال النيب قّدر أن أمرض ليحقق قول النيب فاألسباب لذلك  ئيهيّ 

 سواَري كسرى؟ بك إذا لبست لصحايب مرة: كيف 
ارين السو ذلك الصحايب  ألبس عمُر  عندما فُتح بلد كسری بعد وفاة النيب 

يف الغنائم، مع أن لبس أسورة ذهبية أو أّي شيء ذهيب حرام  الذهبيني اللذين كاان
 للرجال كحرمة أشياء أخرى. ولكن ملا كان ذلك قد خرج من لسان النيب 

تحقق على هذا النحو. كذلك جيب على كل شخص أيضا أن يسعى ُجِعل يف
 .(5الصفحة: م، 7/6/1906. )بدر، العدد: إلحقاق قول النيب 

   اجلمع بني الصالتني عالمة املهدي
يعلم اإلخوة مجيعا أنه جُيمع بني صالة الظهر والعصر منذ مدة، ولعلها تقارب ل 

-ستة أشهر أو ما شاهبها. أعرف أنه قد ختاجل بعَض الزوار أو املريدين اْلدد 
ب الكسل  شبهٌة أننا جنمع بني الصالتني بسب -الذين ليسوا مطلعني على أهدافنا

رأوا مسحة من السحاب أو كان عليهم  كما يفعل بعض من غري املقلدين إذا
املثول أمام احملكمة مثال، وحيسبون اْلمع بني الصالتني جائزا بغري مطر وال عذر 
أيضا. ولكين أقول صدقا وحقا أبننا لسنا حباجة إىل اخلوض يف هذا النـزاع وال نريد 

يت أحب أن تؤدى الصالة يف وقتها وأحب مسألة ألين بطبيعيت وفطر  ،اخلوض فيه
أيضا أن تصلَّى الصالة يف وقتها.  الغزيربل أحب يف املطر  ،الصالة املوقوتة بشدة

ولكنها ال هتمنا  ،مع أن الشيعة واملقلدين قاموا مبناظرات كثرية حول هذا املوضوع
وحسبوا ألهنم كساىل بطبيعتهم، فإذا وجدوا حديثا سهال يفيدهم عملوا به 

الصعب موضوعا وجمروحا. حنن ال نريد ذلك بل مذهبنا الدائم عن األحاديث هو 
 أن احلديث الذي ال يعارض القرآن والسنة ينبغي العمل به وإن كان ضعيفا. 

فإذا كنا جنمع الصالة اآلن فالسبب وراء ذلك هو أنين ال أفعل ذلك دون تفهيم 
ور ال أكشفها ولكن معظمها تكون واضحة من هللا أو إلقاء أو إهلام منه. هناك أم

قد  تلقائيا. فما كشفه هللا تعاىل يل عن اْلمع بني الصالتني هو أن رسول هللا 
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إن مذهيب هو  أنبأ حبقي نبوءة عظيمة قائال: "جُتمع له الصالة" وقد حتققت اآلن.
وإن كان  -عن صحة حديث أو عدم صحته مثال-أنه إذا كشف هللا علّي أمرا 

لكين سأعّد احلديث الذي  ،موضوعا أو جمروحا هء الظاهر واحملدثون حيسبونعلما
  . مثال للمحدثنيصحتهإذا كشف هللا تعاىل علّي  ،خيالفه ويعارضه هو املوضوعَ 

أنه  كشف عليَّ   قد مع أن هللا تعاىل ،إال عيسى" املهدي يف حديث "ال كالم
 من القضااي املسلَّم هباحديث صحيح. وإن مذهيب هذا ليس من اخرتاعي أان بل 

أن أصحاب الكشف واإلهلام ال حيتاجون إىل نقد احملدثني األحاديَث وال 
اللتزام بنقدهم. فما دام احلال على هذا املنوال، أقول بكل صراحة إىل احيتاجون 

أفعله إمنا أفعله نتيجة إلقاء من هللا وإيعازه. النبوءة اليت ذُكرت يف  كل ماأبن  
له الصالة" إمنا هي إحدى عالمات املسيح املوعود واملهدي، أي حديث: "جُتمع 

أنه سيكون مشغوال يف خدمات وأمور دينية حَّت جُتمع له الصالة. واآلن لـّما 
يجب أن يُنَظر إليها ف ،حتققت هذه العالمة ووقعت األحداث من هذا القبيل

م، 24/12/1902بتعظيم وتبجيل بدال من االستهزاء واإلنكار. )احلكم، العدد: 
 .(2-1الصفحة: 

 النبوءة عن مجع الصلوات للمسيح املوعود 
كما يُعمل بفرائض هللا كذلك جيب العمل بُرَخصه أيضا. فالفرائض من هللا، 

 والرخص أيضا من هللا.
انظروا، أان أيضا أعمل ابلرَُّخص، لقد مر أكثر من شهرين منذ أن بدأُت جبمع 

 الشديد يف أتليف تفسري سورة الفاحتة. الصالة، وذلك بسبب مرضي وانشغايل
وبسبب مجع الصالة حاليا حتقق احلديث الذي جاء فيه: "جُتمع له الصالة"، أي 
أن الصالة سُتجمع للمسيح املوعود. يتبني أيضا من هذا احلديث أن املسيح 
 املوعود لن يؤّم الصالة بل سيؤمُّها غريه، وهذا اإلماُم جيمع الصالة للمسيح

أن أحضر الصالة  فيه فهذا ما حيدث حاليا. واليوم الذي ال أستطيع د،املوعو 
بسبب شدة املرض ال جُتمع فيه الصالة. يتبني من كلمات هذا احلديث أن رسول 
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قال ذلك على سبيل احلب أبن هذا سيحدث من أجله. فعلينا أن حنرتم  هللا 
كبريا إن نظران إليها وأال هنملها وإال سيكون ذلك ذنبا   ونبّجل نبوءات النيب 

ابستخفاف. لقد خلق هللا تعاىل ظروفا لُتجمع الصالة منذ فرتة ال أبس هبا، وإال 
إذا مُجعت ليوم أو يومني ملا كانت آية. إننا نعظّم كل كلمة وحرف قاله رسول هللا 

 :(14-13م، ص17/2/1901. )جريدة احلكم، العدد. 

 الصالتنيجيب االستفادة من رخصة اجلمع بني 
 يف أثناء السفر: مكثت يف مدينة "عليغره" لبضعة أايم يقول املسيح املوعود 

 إحلادا،الرَُخص اليت رّخصتها الشريعة اإلسالمية وأُعّد اإلعراض الدائم عن فقط، 
فكان واجبا علّي أن أراعي تلك األمور كلها، ففعلُت ما كان جيب فعُله. وال 
أنكر أنين عند نزويل هناك لبضعة أايم مجعُت يف بعض األحيان بني صالتني 

وقت الظهر. أما آِخر سنونة. وأحياان أخرى صليُت الظهر والعصر يف املطريقة لاب
دون"السادة  أيضا يف بعض األحيان، عاملني بـ "بال فيصلون مجعا يف بيوهتم  "املوحِّ
وال أنكر أيضا أنين ما التزمت متاما ابحلضور يف املسجد يف أثناء  ".أو مطرسفر 

هذه األايم القليلة، ومع ذلك مل أختّل عن احلضور متاما مع اعتالل صحيت وكوين 
  .، احلاشية(25، الصفحة: 3مسافرا. )فتح اإلسالم، اخلزائن الروحانية، اجمللد

 ظهور آية "جُتمع له الصالة".
: أخربين املنشي ظفر أمحد الكفورهتلوي يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

خطيا أنه قد حدث ذات مرة يف قاداين أن الصلوات مُجعت فيها إىل عدة أايم، 
فكتب املولوي حممد أحسن إىل املولوي نور الدين أن الصلوات جُتمع منذ عدة 

: اسأل املسيَح املوعود أايم فماذا عساان أن نرّد إذا اعرتض الناس؟ قال 
ولوي أنور حسني الشاه آابدي قد أُرِسل هبذه املراسلة، فعلمُت . كان امل

، ولكنه مل جيب بشيء حينذاك. مث هذا األمر منه وذكرتُه للمسيح املوعود 
على سطح املسجد بعد صالة العصر كاملعتاد، أظهر سخطه  عندما جلس 



 فِقْهُ املَسِيْح 128
 

"جُتمع على نشوء مثل هذه االعرتاضات يف األذهان وقال: أمل يرد يف األحاديث 
له الصالة". إن أمر اْلمع بني الصالتني عامٌّ، ويتبني منه أن املسيح املوعود 
سيكون مستغرقا يف أعماله كثريا حَّت يضطر إىل مجع الصلوات. عندها كان 

، الصفحة: 2السيد حممد أحسن يبكي ُبكاء مريرا ويتوب. )سرية املهدي، اجمللد
119 .) 

 ط يف اجلمع بني الصالتني ال بد من اجتناب اإلفراط والتفري
: أخربين الشيخ كرم إهلي البتيالوي خطيا يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

يف لدهيانه اغتنمُت العزلة واستفسرتُه:  فقال: عندما ابيعت املسيح املوعوَد 
قبل االنضمام إىل املذهب النقشبندي ابلبيعة، كنُت يف فرقة أهل احلديث أيضا 
الذين يسميهم الناس "الوهابية"، وقد تعودُت على اْلمع بني الصلوات منذ ذلك 

املوافق مع اْلمع  -: أرى أن ِكال الفريقنياحلني، فما قولك يف ذلك؟ قال 
قام ابإلفراط والتفريط. فمن انحية قد آلت حالة  -الصالتني واملخالف بني

العاملني ابْلمع إىل أهنم جيمعون بينها بغري عذر وضرورة شرعية إىل درجة أهنم 
حَّت لو كانوا يستمتعون ابلتدخني أو كانوا يلعبون الورق فال يرتكون هذه املشاغل 

اء استطاعوا أن يؤدوا الصالة الثانية بل يعزمون على اْلمع بني الصالتني فورا، سو 
أيضا أو فاتت كلتامها. هذه عادة سيئة جدا. إن التقصري يف فريضة ضرورية مثل 
الصالة يدل على الغفلة وضعف اإلميان. ومن انحية اثنية إن حالة األحناف هي 
أهنم قد يفّوِتون الصالة يف معارضة أهل احلديث وعنادا هلم، وال جيمعون بينهما 

ما كانت الضرورة مشروعة أو العذر جائزا. فليسأهلم أحد ملاذا يضطر احلجاج  مه
كلهم إىل اْلمع بني الصالتني عند أدائهم مناسك احلج بصورة صحيحة. لو كان 
ذلك ممنوعا إىل هذا احلد كما يبدو من عملهم ملا ُسح به يف تلك األماكن 

م يف املوضوع، وهذا هو املقدسة. احلق أن الضرورة أو عدم الضرورة هو األه
 (. 87املعيار. )املرجع السابق، ص: 
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 املسافة اليت جيوز فيها اجلمع بني الصالتني
: أخربين املنشي ظفر علي الكبورهتلوي يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

من لدهيانه إىل كبورهتله مكث فيها  خطيا أنه عندما جاء املسيح املوعود 
إىل قاداين وذهبت واملنشي أروري والسيد حممد خان  يوما واحدا فقط مث عاد

احملرتم إىل حمطة كراتر بور لتوديعه، وال أذكر إذا كان غريان أيضا ذهب إىل حمطة  
مجًعا. سألُت بعد  كراتر بور. صّلينا الظهر والعصر مع املسيح املوعود 

: هذا ل الصالة: ما املسافة اليت جيوز اْلمع بني الصالتني فيها وقصرها؟ قا
يتوقف على حالة كل شخص. فمثال إذا كان أحد ضعيفا وتعوزه القوة وكان 
متقدما يف السن فيمكنه أن يقصر الصالة مبسافة مخسة أو ستة أميال أيضا. فقد 

ذات مرة يف مزدلفة مع أهنا قريبة من مكة. )املرجع السابق،  قصرها النيب 
 (.35-34ص

 طراراجلمع بني الصالتني يف حالة االض
كان قاسي الطبع وكان ينـزعج كثريا لذهابه   األعلى منهول ؤ قال شخص أبن املس

: لقد أجاز هللا مجع الصالتني يف ظروف قاسية مثلها، فامجْع فقال  ،للصالة
 بني الظهر والعصر يف هذه احلالة. 

 كم صالة مُجعت معا عند معركة "اخلندق"؟
أما وسوستك الشيطانية أن الصلوات : ضاخماطبا معار  يقول املسيح املوعود 

األربع قد ُقضيت كلها أثناء حفر اخلندق، فهذا يفضح قدرتك العلمية إذ قد 
استخدمَت كلمة "القضاء". أيها الغيب، القضاء يعين أداء الصالة، فكلمة القضاء 
ال تفيد تْرَك الصالة أبدا. إذا مل يصلِّ أحٌد الصالة لسبب ما فيقال: قد فاتته 

ة، وهلذا كنا قد نشران إعالن مخسة آالف روبية ألننا الحظنا أن السفهاء الصال
الذين ال يعرفون معىن "القضاء" أيضا يعرتضون على اإلسالم! فكيف للسفيه 

 الذي ال جييد استخدام التعابري يف حملها أن يعرتض على األمور الدقيقة؟!
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ا على هذه الوسوسة فنقول ردًّ  ،أما مجع الصلوات األربع مبناسبة حفر اخلندق
أي ليس يف  ؛ليس يف الدين من حرج أبنْ  يقول ن هللا أالنامجة عن احلمق 

رها عند الدين قسوٌة وشدة تسبب هالك املرء. لذا قد أَمر جبمع الصلوات وَقصْ 
مع ذلك ال جند ذكر مْجع أربع صلوات هبذه املناسبة و الطوارئ واملشاكل والبالاي، 
شرح ) من كتب احلديث، بل قد ورد يف فتح البارييف أي كتاب موثوق به 

ُصلِّيت متأخرة قليال عن  (أي العصر)أن صالة واحدة فقط  (صحيح البخاري
هل الرواية املتفق عليها تفيد أبن  :موعدها. لو كنت جالسا أمامنا اآلن لسألناك

 فالصلوات األربع جيوز مجُعها شرعا أي الظهر والعصر ؟الصلوات األربع فاتت
قد ورد يف رواية ضعيفة أنه ُصليت الظهر ف. أجل، معا واملغرب والعشاء معا،

وإمنا  ،والعصر واملغرب والعشاء مجعا، لكن األحاديث الصحيحة األخرى تفندها
اخلزائن الروحانية،  اْلزء الثاين، اثبت أن العصر ُصلِّيت متأخرة قليال. )نور القرآن،

  .(390-389، الصفحة: 9اجمللد
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 ة اساتتاارةصال
 أمهية االستخارة

مع أن النيب  ،: لقد هجر معظم املسلمني سّنة االستخارة يف هذه األايمقال 
   كان يستخري يف كل أمر يواجهه. هذه كانت سّنة السلف الصاحل أيضا. أما

فيشرع الناس يف عمل معتزين  ،اآلن وقد انتشر اإلحلاد يف كل حدب وصوب
مث يتعرضون للخسارة بسبب أمور خفية ال يعلموهنا. احلق أنه  ،بعلمهم وبراعتهم

قد بُدئ ابالستخارة عوضا عن التقاليد السيئة اليت كان املشركون يقومون هبا قبل 
ي عمل، ولكن املسلمني نسوها اآلن مع أهنا تزّود املرء بعقل سليم يفوز أبالبدء 

مل مبحض رأيهم مث ابلنجاح نتيجة العمل حبسبه. بعض الناس يشرعون يف ع
أقول هلم: جيب أن تكملوا مبساعدة العلم والعقل الذي بعد ذلك ف يستشريونين

)جريدة بدر،  هناية املطاف؟يف  اآلن بناء عليه بدأمت به، ما الفائدة من االستشارة
  .(3م، ص13/6/1907العدد: 

 طريق االستخارة قبل السفر
االستخارة  ،عليك أن تستخري خماطبا أحد الضيوف: قال املسيح املوعود 

اهلندوس أيخذون فأال حسنا عاملني ابلشرك وما  ،عند املسلمني مبنـزلة الفأل
شاهبه، أما املسلمون فقد امتنعوا عنه وأحّلوا حمله االستخارة، وطريقها أن يصلي 

يف  "اإلخالص"يف الركعة األوىل وسورة  "الكافرون"املرء ركعتني انفلة ويقرأ سورة 
َوَأْستَـْقِدُرَك  ،اللَُّهمَّ ِإيّنِ َأْسَتِخريَُك ِبِعْلِمكَ  الثانية، وليدع يف "التحيات": الركعة

ُم اْلغُُيوبِ  ،َوتـَْعَلُم َواَل أَْعَلمُ  ،فَِإنََّك تـَْقِدُر َواَل أَْقِدرُ  ..ِبُقْدرَِتكَ  اللَُّهمَّ ِإْن   .َوأَْنَت َعالَّ
ْرُه ُكْنَت تـَْعَلُم َأنَّ َهَذا اأْلَْمَر َخيْـ  ٌر يل يف ِدييِن َوَمَعاِشي َوَعاِقَبِة أَْمرِي فَاْقُدْرُه يل َوَيسِّ
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َوِإْن ُكْنَت تـَْعَلُم َأنَّ َهَذا اأْلَْمَر َشرٌّ يل يف ِدييِن َوَمَعاِشي  ،مُثَّ اَبرِْك يل ِفيهِ  ،يل 
 1.فَاْصرِْفيِن َعْنهُ 

 ستنقبض طبيعته. القلب فإذا كان ذلك األمر خريا له سيشرح هللا صدره له، وإال
يتصرف اإلنسان بيديه فيحركهما كيفما يشاء، ال يكون له  فبينماشيء عجيب. 

اخليار على قلبه على هذا النحو، بل هللا يتصرف يف القلوب. يرغب القلب يف 
شيء اترة وال يرغب فيه اترة أخرى. إن هللا تعاىل هو الذي جيعل هذه الرايح 

  .(78م، الصفحة: 2/1/1903العدد:  هتّب من الداخل. )البدر،

  االستخارة قبل كل أمر ذي ابل
املستمرة أنه كان  : كان من عادة املسيح املوعود يروي املولوي شري علي 

على طريقة دعاء اليدعو حتما قبل الشروع يف أي عمل ذي ابل. وكان 
املسنونة. معىن االستخارة هو طلب اخلري من هللا تعاىل. وليس ضروراي  االستخارة

أن يرى املستخري رؤاي كما يستخري بعض الصوفيني يف العصر الراهن. هذا ليس 
طريقا مسنوان. جيب أن يكون اهلدف احلقيقي هو أن ننال اخلري من هللا تعاىل. 

هل علينا ما فيه اخلري والربكة هللا أسبااب حَّت يتيسر ويس ئوبدعاء االستخارة يهيّ 
 لنا، ويتسىن بغري صعوبة، وينشرح وينبسط له القلب. 

تكون االستخارة بعد صالة العشاء عادة، ويُقرأ دعاء االستخارة يف ركعيت النافلة 
 خيلدمث جيب أن  ،بعد التحيات والصالة اإلبراهيمية واألدعية املسنونة األخرى

املستخري إىل النوم فورا، واخلوُض يف كالم آخر ليس مستحسنا. كما ميكن 
 االستخارة يف وقت آخر أيضا حبسب احلاجة.

-508للشيخ يعقوب علي عرفاين، الصفحة:  )سرية املسيح املوعود 
509).  

 

                                                 
 ابألردية. )املرتجم( لدعاء دعا به املسيح املوعود  ههذا أقرب نص وجدان 1



 133 فِقْهُ املَسِيْح
 

 االستخارة يف صالة العصر

سعيد عرب" إىل ذات مرة أُرسل السيد أبو سعيد الذي كان معروفا ابسم: "أبو 
 -قضية ضد املسيح املوعود  املدعو كرم دينفيها  يف أايم رفع-الهور 

إلحضار نسخ بعض اْلرائد، وقيل له أن يستخري قبل السفر. كان وقت صالة 
العصر قريبا والناس جمتمعون يف املسجد املبارك. وُقدِّم اقرتاح سفره يف هذه األثناء. 

 سعيد أن يستخري يف صالة العصر، ففعل. مث للسيد أيب قال املسيح املوعود 
سافر إىل الهور وعاد انجحا يف األمر الذي أُرسل من أجله. )املرجع السابق، 

  .(509الصفحة: 

 أية سور تُقرأ يف االستخارة؟
شخصا طريقة االستخارة وقال: صلِّ بسورة  ذات مرة أخرب املسيح املوعود 

يف الركعة الثانية، وادُع يف  "اإلخالص"يف الركعة األوىل وسورة  "الكافرون"
  .(231"التحيات" لنيل مرادك. )ذكر احلبيب، للمفيت حممد صادق، الصفحة: 

   يف االستخارة أسلوب املسيح املوعود 
عبد الرمحن املدراسي: آمل  سيتهـيف رسالة إىل السيد  كتب املسيح املوعود 

أنك ستسافر إىل هنا بعد ثالثة أايم بعد االستخارة املسنونة اليت هي ضرروية 
للسفر. ال جيوز سفٌر بغري االستخارة. إن طريقي يف هذا اجملال هو أن يتوضأ املرء 

أي بعد قراءة سورة  ،جيدا مث يقوم للركعتني، وليقرأ سورة الكافرون يف الركعة األوىل
ويف الركعة الثانية فليقرأ سورة اإلخالص عادة  بعد الفاحتة قرأ سورةٌ تُ لفاحتة كما ا

قائال: اللهم أنت  لنيل مرامه بعد "التحيات". مث ليدعُ  مث ليدعُ  ،بعد سورة الفاحتة
إين أسألك عن هذا السفر، ألنك تعرف عواقب  ،صاحب الفضل واخلري والقدرة

يء قدير وال أقدر على أّي شيء. فيا إهلي، األمور وال أعرفها. أنت على كل ش
إن كنت تعلم أن سفري هذا مبارك يل يف ديين ودنياي وعاقبة أمري وليس فيه شرٌّ 
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ره يل مث ابرك يل فيه وأنقذين من كل شّر. وإن كنَت تعلم أن سفري هذا مضر  فيسِّ
 مني. فاصرْف عنه قليب واصرفين عنه، آ ،ديين وفيه أمٌر مكروه ويل يف دنياي أ

احلكمة يف هذا الدعاء إىل ثالثة أايم هي أن يتيسر اإلخالص نتيجة تكراره. إن 
معظم الناس يف هذه األايم غافلون عن االستخارة مع أهنا قد علِّمت كما علِّمت 

فمن عاديت أنه جيب االستخارة وإن كان السفر إىل عشرة فراسخ فقط.  .الصالة
 وقد وعد هللا تعاىل أن يتوىل ويتكّفل ،سفرفهناك إمكانية آلالف البالاي يف ال

بعد االستخارة، وحتميه مالئكته ما مل يصْل إىل غايته املتوخاة. مع أن  املستخري
غته، بل ولكن إن مل حيفظه املرء فيكفي أن يدعو ،هذا الدعاء كله موجود ابلعربية

، 2اجمللدوليذكر السفر بتحديد املكان الذي ينوي السفر إليه. )رسائل أمحد، 
  .(350-349الصفحة: 

 طريق سهل لالستخارة
: حّدثين مرزا دين حممد وقال: عندما يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

وبدأت أَتـَتَـْلَمذ أيضا على يده،  تعودُت على الذهاب إىل املسيح املوعود 
 أن أقول ألفراد بيت مرزا غالم مرتضى وبيت مرزا غالم حميي الدين أن أمرين 

يطلب  يستخريوا كل يوم قبل النوم، وأن أسأهلم صباحا إذا رأوا رؤاي. وكان 
مين أيضا أن أستخري. وقد عّلمين طريق االستخارة أن أردد قبيل النوم: اي خبري 
أخربين. وأانم يف هذه احلالة دون أن أحتدث بشيء أثناء ذلك. فكنت أسأل مجيع 

، فكان يفسرها، مث أعود املوعوَد أهل البيت صباحا عن الرؤى وأخرب املسيح 
 إىل أصحاهبا وأخربهم ابلتفسري. 

أقول: كان مرزا غالم مرتضى ومرزا غالم حميي الدين شقيَقني. كان مرزا غالم 
، ومرزا غالم حميي الدين عمُّه. وكانت العائلة  مرتضى والد املسيح املوعود 

اآلن من أوالد مرزا غالم  كلها منقسمة يف تلك األايم يف هذين البيتني. مل يبق
حميي الدين إال مرزا ُغل حممد. وأقول أيضا أبن دعاء االستخارة املسنوَن طويل 
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عّلم مرزا حممد دين تلك الكلمات الوجيزة  ولكن يبدو أن املسيح املوعود 
 .(629-628، الصفحة: 1تسهيال له. )سرية املهدي، اجمللد

 بيناتال جتوز االستخارة بعد رؤية آايت 
جاءت رسالة شخص قال فيها: أريد أن أستخري فيك، هل أنت على حق أم ال؟ 

كان هناك زمن حني كتبُت االستخارة يف كتايب بنفسي أنه لو : فقال 
إىل االستخارة ما احلاجة استخار الناس هكذا لكشف هللا احلق عليهم. أما اآلن ف

مات واملعجزات. هل تكون ما دامت آايت هللا تنـزل كاملطر وظهرت آالف الكرا
يف مثل هذا الوقت؟ االستخارة بعد رؤية اآلايت  اتهناك حاجة إىل االستخار 

البينات إساءة إىل هللا تعاىل. هل جيوز اآلن مثال أن يستخري املرء إذا كان اإلسالم 
صادقا من هللا أم ال؟ فال  دينا صادقا أم كاذاب؟ أو يستخري أنه إذا كان النيب 

وجه إىل االستخارة بعد هذا القدر من اآلايت. )بدر، العدد جيوز الت
 .(2م، ص2/5/1907

 صالة االستسقاء
: إن أداء دار احلديث حول حرارة الطقس الشديدة وعدم نزول املطر، فقال 
ّنة مع اْلماعة صالة االستسقاء يف مثل هذه املناسبة سنٌَّة. سأعمل أيضا ابلسُّ 

يف العزلة وأدعو هللا تعاىل. املتعة اليت حيظى هبا  ولكن أنوي أن أصلي يف اخلارج
بني الناس.  إذا كان اإلنسان يف الدعاء ابلتضرع واإلحلاح يف اخللوة ال حيظى هبا

 .(2م، الصفحة: 10/8/1905)بدر، العدد: 
 صلينا وقال: صادق حممد فيتامل حدثين: يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

 أيضا، حضرته فيها اشرتك اليت االستسقاء صالة  داملوعو  املسيح عهديف  مرة
 وملا. الصالة هذه يف كثريًا الناس بكى لقد. الصالة أمّ  أحسن حممد املولوي ولعل
 كما يبكي، أره مل ذلك ألجل واملشاعر النفس ضبط بكمال يتحلى حضرته كان

 ونزلت ابلغيوم السماء تلبدت يسري وقت خالل الصالة هذه بعد أنه أتذكر



 فِقْهُ املَسِيْح 136
 

، الصفحة: 1)سرية املهدي، اجمللد .نفسه اليوم يف نزلت لعلها بل األمطار،
393.) 

عن هذه املناسبة: حدثين الدكتور مري حممد إساعيل  ويروي مرزا بشري أمحد 
حتت شجرة ابنيان  أن صالة االستسقاء أُقيمت يف عهد املسيح املوعود 
 حيث كانت تُعقد جلسة السيدات يف السنوات املاضية. 

حتت هذه  أقول: لقد ُصلِّيت صالة العيد عدة مرات يف زمن املسيح املوعود 
الشجرة وامليدان جبانبها، كذلك كانت اْلنازة أيضا ُتصّلى هناك يف معظم 

 (.623-622األحيان. )املرجع السابق ص
 صالة الكسوف

يف رمضان جاء السيد مرزا أيوب بيك مع أخيه إىل قاداين  اخلسوفهور بعد ظ
ويصّلي صالة  الشمس العظيمَة مع املسيح املوعود  كسوفلريى آية  
 معه. فيقول يف هذا املوضوع:  الكسوف

اليت أمَّها املولوي حممد أحسن  الكسوفصالة  صّليُت مع املسيح املوعود 
وطالت الصالة وملحقاهتا إىل ثالث  ،املسجد املبارك سطحاألمروهي على 

وكانوا مشغولني  ،ساعات تقريبا. كان كثري من اإلخوة قد طَلوا الزجاج بلون أسود
 شخص. بدأ سواٌد خفيف من خالل الزجاجة حني أخرب الكسوفيف مشاهدة 

من خالل الزجاج والحظ سوادا  قد بدأ. فرأى  الكسوفاملسيَح املوعوَد أبن 
درجة إىل ولكنه خفيف  الكسوفَ  خفيفا جدا، فقال ُمظهرا أسفه: لقد شاهدتُ 

أعني عامة الناس وبذلك سوف تشتبه آية نبوءة عظيمة. وقد  نسيخفى عأنه 
هذا األمر مرارا. بعد هنيهة بدأ السواد يزداد حَّت اسوّد اْلزء األعظم  ذكر 

م، وتفسريه احلزُن، وقد : لقد شاهدُت الليلة بصال يف املنامن الشمس، فقال 
-93، الصفحة: 1حتقق ببقاء السواد خفيفا يف البداية. )أصحاب أمحد، اجمللد

 .، الطبعة احلديثة(94
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 قصر الصالة
 تعريف السفر

إىل السفر  أنه يضطر سؤال خطي من شخص ُعرض على املسيح املوعود 
يعمل ومَب  ؟سفرا يـَُعّدهفأايًّ من هذه اْلوالت  ،ميال 15أو  10هنا وهناك إىل 

: إن مذهيب هو أنه جيب أال الصالة؟ فقال املسيح املوعود  فيما يتعلق بقصر
السفر الذي يـَُعّد سفرا يف الُعرف وإن بل  ،كثرية  يوقع اإلنسان نفسه يف صعوابت

. إمنا األعمال ابلنيات. يف فليعمل فيه حبكم القصر كان فرسخني أو ثالثة فراسخ
نتمشى مع اإلخوة إىل ميلني أو ثالثة أميال وال خيطر ببال أحد بعض األحيان 

أبننا مسافرون. ولكن عندما خيرج اإلنسان إبرادة السفر حامال حقائبه يكون 
مسافرا. الشريعة ليست مبنية على العسر. فالذي ترونه سفرا حبسب األعراف 

 .(13م، ص17/1/1901ّدوه سفرا. )احلكم، العدد: عُ 

 فر؟ما هو حّد الس
قال فُعرض سؤال، إذا سافر أحد إىل ثالثة أميال هل له أن يقصر الصالة؟ 

 نعم، ولكن جيب أن تفحصوا نيتكم جيدا. جيب مراعاة التقوى جيدا يف :
مثل هذه األمور. إذا كان أحد يسافر كل يوم لشغله العادي فهذا ليس سفرا، 

بيته هلذا الغرض فقط، بل السفر هو الذي خيتاره اإلنسان بوجه خاص ويغادر 
وكان ذلك يـَُعّد سفرا يف العرف. ترون أنين أخرج للتنـزه مثال بقدر ميلني كل 

ولكن هذا ليس سفرا. ففي مثل هذه املناسبات جيب االهتمام مبا يطمئن  ،يوم
به القلب. فإذا أفَّت القلب أنه سفر بغري أن حييك فيه شيء فليقصر الصالة. 

األفضل  يبك". إن طمأنينة قلب املؤمن حبسن النية هجيب العمل بـ "استفِت قل
وإن كانت هناك ألف فتوى. قيل: إن ظروف الناس ختتلف، فهناك من ال 
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والبعض اآلخر يُعّد ثالثة أو أربعة فراسخ  ،حيسب تسعة أو عشرة فراسخ سفرا
: الشريعة مل هتتم هبذه األمور، فقد عدَّ الصحابة ثالثة أيضا سفرا. فقال 

هل تقصرون الصالة؟ قال: نعم،  "بطاله"سفرا. قيل: عندما تسافرون إىل  فراسخ
ألنه سفر. وأقول أبنه إذا كان هناك طبيب أو حاكم مثال يتجول يف عدة قرى 
جولة رسية، فال جيوز له أن يعّد جتواله هذا سفرا. )جريدة بدر، العدد: 

 . (2م، ص23/1/1908
ذات مرة: إىل أية مسافة جيب قصر ، سألُت يروي بري سراج احلق نعماين 

إىل ثالثة  حَّت : هناك سفر، وهناك نزهة. فإذا كان الذهابالصالة؟ قال 
فراسخ بنية السفر مثل السفر من لدهيانه إىل "هبلور" فيجب قصر الصالة. هكذا  

. وهناك بعض الضعفاء واملسنني جدا واحلوامل فيكون كان عمل الصحابة 
وإن مشى  ،هلم. أما إذا ذهب اإلنسان للنـزهة فال قصر لهفرسخ واحد أيضا سفرا 

 .(117-116إىل مثانية فراسخ. )تذكرة املهدي، اْلزء األول، الصفحة: 

 قصر الصالة يف املركز جائز
طُرح سؤال عن قصر الصالة، وقيل: الذين أيتون إىل هنا هل جيب أن يقصروا 

أايم جيوز له القصر. أرى أنه : من أييت إىل هنا لثالثة قال فالصالة أم ال؟ 
إذا كان السفر عن عزم فيجوز القصر فيه وإن كان إىل ثالثة أو أربعة فراسخ. 
ولكن نزهتنا هذه ليست سفرا. أما إذا كان اإلمام مقيما فال بد من الصالة 

جولة احلكام ال ميكن أن تكون سفرا، إن مثلها كمثل شخص  الكاملة وراءه.
قصر دون مربر على أية حال. فإذا بدأ املرء ابلقصر يف  يتنـزه يف حديقته، وال

جوالته الرسية فسيضطر إىل القصر بصورة دائمة، األمر الذي ليس يف يدان دليل 
عليه. أىّن للحكام أن يـَُعّدوا مسافرين؟ يقول الشاعر سعدي ما معناه: احلاكم 

حيثما يذهب  ألنه ،ليس مسافرا سواء أكان يف اْلبال أو يف الصحراء والفالة
 .  (10م، ص24/4/1903ينصب خيمة ويعمر مبيتا له. )جريدة احلكم، العدد: 
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 كم يوما جيب أن يكون السفر لقصر الصالة؟
 السؤال: إىل مَّت جيب قصر الصالة؟ 

ذا كان يعزم فإ ميكنه القصر، مسافرًايقول اخلليفة الثاين يف جوابه: ما دام املرء 
إذا كان ينوي اإلقامة أما وما، فيقصر الصالة، ي 15اإلقامة يف مكان أقل من 

  .(15 :م، الصفحة18/3/1916أطول فيصليها كاملة. )الفضل، العدد: 
سأصلي ابلناس صالة القصر، وقد "يف سفر وقال:  ذات مرة الصالةَ  ر قصَ 

لذا سأصلي ابلناس  ،يوما ولكنين ال أعرف مَّت سأغادر 14مضى على جميئي 
إىل أكثر من  املسيح املوعود ذات مرة قصرا يف غورداسبورصّلى فقد  ."قصرا

  .(4م، ص: 25/5/1944شهرين ألنه مل يعرف موعد العودة. )الفضل، العدد:
يوما، ويف ذلك هناك فتوى للمسيح  14تُقصر الصالة إن كانت النّية لإلقامة إىل 

مفيت  . )هذه الفتوى طلبها انظر التعليم والرتبية يف قاداين مناملوعود 
 م( 2/12/1937اْلماعة سيد حممد َسْرَور شاه يف: 

الناقل( بقصر الصالة  -السؤال: لقد أفَّت حضرة احلافظ )احلافظ روشن علي 
وعن املسيح  يوما. وقد ُروي عن اخلليفة األول  14يف حال اإلقامة إىل 

أربعة أن قصر الصالة جيوز لثالثة أايم فقط، وإذا أقام املسافر إىل  املوعود 
ومل أقرأ تفنيد قوله. فِبَم نعمل؟  مفتًيا للجماعةأايم ُعّد مقيما. كان احلافظ احملرتم 

يقول البعض أن نقض قول املفيت ال جيوز، وسيكون احلكم وفق الفتوى. ولكن ما 
حجته عند اختالفه مع النيب واخلليفة؟ حنن ملتزمون ابلنظام على أية حال، ولكن  

ف؟ وإذا سألَنا أحد سنكون مضطرين. فأفَّت سيد حممد كيف يُرفع هذا االختال
 الفتوى التالية ردا على السؤال:  َسْرَوْر شاه 

ألن  ،يجب العمل بقرار اخلليفةفإذا حدث خالف بني قرار اخلليفة وفتوى املفيت 
اخلليفة هو املفيت احلقيقي، وليس املفيت إال َمن عّينه اخلليفة، وانئبا له يف اإلفتاء،  

إذا حدث اخلالف، بناء على سوء الفهم، يف قول اخلليفة ومؤسس  كذلك
ألنه هو األصل واخلليفُة انئبه. والنائب  ،اْلماعة يرجَّح قول مؤسس اْلماعة
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من  يكون اتبعا لألصل وليس متبوعا وال مساواي ملتبوعه. كان اخلليفة األول 
أهل احلديث هو  فئة أهل احلديث قبل انضمامه إىل اْلماعة األمحدية، ومذهب

أن املسافر يـَُعد مقيما إذا أراد القيام أكثر من ثالثة أايم. لذا كان يفيت بذلك بعد 
 انضمامه إىل األمحدية أيضا. ولكن يف األايم اليت ألقى املسيح املوعود 

يقيم يف غورداسبور ملتابعة قضية رفعها كرم دين  حماضرة يف الهور كان 
فقط. ولكونه مسافرا كانت الصلوات جُتمع وتُقصر  ولتغيري اْل وذهب إىل الهور

 احملاضرة إلقاء عادة. رمبا يف اليوم الثالث التمست مجاعة الهور من حضرته 
. بعد ذلك ذهب اخلواجه كمال الدين إىل انئب املسيح املوعود  فوافق

فأذن انئب املفوض ولكن قال  ،للحضور إليهاملفوض لالستئذان وتقدمي الدعوة 
أبنه ال يستطيع احلضور يوم األحد هذا األسبوع لسبب كذا وكذا، أما لو كانت 
احملاضرة يوم األحد يف األسبوع التايل حلضرُت حتما أان وضابط الشرطة األعلى. 

: إن اتريخ املثول أمام احملرتم جواب انئب املفوض ورغبته فقال  هذكر اخلواج
إىل فيمكنين أن أطيل اإلقامة هنا. فاضطر حضرته  ،القضية بعيداحملكمة يف 

وأطلع على  ،املكوث كانت صحته معتّلة قامة إىل عشرة أايم. عندما قرر اإل
 داخل البيت دون أن خيرج. مث عندما أُّذن لصالة الظهر أرسل  هم نقراره مَ 
 ،ا. فأقيمت الصالةين ال أستطيع احلضور للصالة فلكم أن تصّلو قال فيها إنرسالة 

وعندما قرأوا إىل "عبده ورسوله" يف القعدة بعد الركعتني يف إمامة املولوي عبد 
قال أحد من الصف: "سبحان هللا" أي جيب أن تصّلي الصالة كاملة.  الكرمي 

: أرجو أن تذهب وتسأل ملزرا حممود أمحد بعد التسليم قال املولوي نور الدين 
بعد قرار اإلقامة هنا إىل يوم األحد القادم صالة كاملة أابك هل جيب أن نصّلي 

جيب أن تصّلوا إنه وقال بعد عودته: يقول أيب  فذهب  ؟ركعتني فقط مأ
يوما. فُصلِّيت ركعتان لصالة العصر. بعد  15ركعتني فقط إذ مل نعزم اإلقامة إىل 

د املسافر أن أُثبتت هذه الفتوى يف اْلماعة أنه إذا أرا قرار املسيح املوعود 
يوما ُعّد مقيما، وإذا أراد اإلقامة أقل من ذلك ُعّد  15يقيم يف مكان أكثر من 
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 - 55 مسافرا. )توقيع سيد حممد سرور شاه مفيت اْلماعة، رقم الفتوى:
  .، نقال عن سجل فتاوى دار اإلفتاء بربوة(م2/12/1937

 املوظف ال يقصر الصالة يف سفره
ن كان يف السفر دائما حبكم سؤال شخص: مَ  ُعرض على املسيح املوعود 

: الذي يسافر ليل هنار وهو وظيفته هل جيوز له قصر الصالة أم ال؟ فقال 
. )جريدة موظف يف هذا العمل ال يُعّد مسافرا، وعليه أن يصلي الصالة كاملةً 

 . (4م، ص7/2/1907بدر، العدد: 
سؤال السيد حممد سعيد الدين: أان وأخي  ُعرض على املسيح املوعود 

املراد من  :نسافر دائما لتجارة العطور وغريها فهل نقصر الصالة؟ فقال 
السفر ما يواجهه اإلنسان بني حني وآخر حبكم الضرورة، ليس املراد منه أن يكون 

 حبكم جتارته هنا وهناك. فمما يتعارض مع مقتضى التقوى أحدٍ  مهنةَ  بكثرةٍ  السفرُ 
أن حيسب شخٌص مثله نفَسه من املسافرين ويقصر الصالة طول حياته. )جريدة 

 .(4م، ص28/3/1907بدر، العدد: 

 اجلمع بني الصالتني قبل السفر
إىل غورداسبور اليوم بعد اْلمع بني صالة الظهر  لقد سافر املسيح املوعود 

يف  أيضا. نزل والعصر، وكان برفقته الصاحبزاده مرزا بشري الدين حممود أمحد 
مضيف قرب احملطة، ومُجع بني صاليَت املغرب والعشاء هناك. )البدر، العدد: 

  .(250م، الصفحة: 28/8/1903

 املقيم يصلي الصالة كاملة 
كان الدكتور حممد إساعيل خان مقيما يف غورداسبور وكان أفراد اْلماعة 

 ،الدكتور احملرتم مسألة القادمون من قاداين يصّلون قصرا لكوهنم مسافرين، فطرح
  .: املقيمون جيب أن يصلوها كاملةفقال 
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فكان الدكتور احملرتم يصلي ركعتني مع اْلماعة ويكمل ركعتني بعد اْلماعة. وذات 
: أنه بقي للدكتور احملرتم أن يصلي ركعتني فقال  مرة رأى املسيح املوعود 

انتظروا قليال دُعوه يُكمل ركعتني. مث أُقيمت صالة أخرى. تسقط السنن والنوافل يف 
  .(4 :الصفحةم، 1/8/1904حالة اْلمع بني الصالتني. )البدر، العدد: 

 حد القصر يف السفر
: أخربين ميان خري الدين السيكهواين خطيا يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

: ميكن القصر فيما عن قصر الصالة، فقال  أنه سأل املسيَح املوعود 
تسمونه سفرا يف العرف. قلت: هل هناك شرط لألميال؟ أي كم ميال جيب أن 
تكون املسافة؟ قال: ال، بل ما تسمونه سفرا فهو سفر، وجيوز قصر الصالة فيه. 

إىل قاداين من سيكهوان، هل جيوز يل القصر؟ قال: نعم، بل أرى  قلُت: أان آيت
 أنه إذا سافرت امرأة من قاداين إىل قرية "ننغل" القريبة ميكنها أن تقصر. 

أقول: لعل قرية سيكهوان تبعد من قاداين مسافة أربعة أميال تقريبا، أما قرية ننغل 
ة يف "ننغل" يبدو أن عن قصر الصال فلعلها تبعد أقّل من ميل. وما قاله 

املراد منه هو أنه إذا خرج املرء من قاداين انواي السفر فيصبح قصر الصالة جائزا 
له ولو قطع املسافة إىل ننغل فقط. وليس املراد منه أن القصر جائز ولو خرج املرء 
إىل تلك القرية فقط لشغل ما. أو من املمكن أيضا أنه حسب الذهاب إىل ننغل 

، 1سفرا للمرأة فقط لضعفها، وهللا أعلم. )سرية املهدي، اجمللد والرجوع منها
 (. 552-551الصفحة: 

 ال عالقة لقصر الصالة ابخلوف فقط بل بكل سفر
 كان: وقال حسني أمري القاضي حدثين: يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

بل  العادية الظروف يف السفر حالة يف الصالة قصر جيوز ال أنه البداية يف موقفي
 صاحب ولويهذا األمر مع امل أانقش وكنت الفتنة، من خوفًا فقط احلرب يف جيوز

 املسيح زرت لقد: القاضي يقول كثريا.  ( املوعود للمسيح األول اخلليفة أي)
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 وكان احملكمة، يف قضية ملتابعة هناك  كان ملا غورداسبور يف  املوعود
 الظهر صالة وقت حان فلما. الكرمي عبد واملولوي صاحب املولوي يصطحبه

 إذ قد اليوم أقصر لن أبنين العزم فعقدت. ابلناس أنت صلّ : قائال  أمرين
ساحنة حلسم األمر؛ فلن أقصر الصالة بل سأصليها كاملة ليتّم البتُّ  فرصة وجدت

 . كان املسيح املوعودالصالة صرأق فرفعت يديَّ انواي أين لن. يف هذه القضية
 أليس ركعتني، ستصلي: أذين يف يل وقال عن مييين فتقدم فورا خلفي واقفا 

منذ  األمر ُحسم وهكذا. فحسب ركعتني سأصلي سيدي، نعم فقلتُ  كذلك؟
)املرجع السابق،  .السابق موقفي عن فتخّليت املشكلة وُحّلتذلك الوقت 

 (. 25-24ص
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م حني مل يكن يف قاد�ن أكثر من : يف أوائل األ��فيت حممد صادق امليكتب 
ثالثة أو أربعة أشخاص عند الصالة، كان املرحوم احلافظ معني الدين يؤم الصالة 
يف املسجد املبارك، واملرحوم جان حممد الكشمريي يؤمها يف املسجد األقصى. 

أيضا كان يؤم الصالة أحياM ولكن ذلك كان  �وقد مسُِع أن املسيح املوعود 
حني مل  �إىل هنا. يف السنوات األخرية من حياة املسيح املوعود قبل جميئي 

من البيت بوجه عام، كان يصلي \لنساء داخل البيت  اخلروجيكن قادرا على 
جيهر \لبسملة عند  �وجيمع بني املغرب والعشاء. مل يكن املسيح املوعود 

بة عند التشهد. اإلمامة وال يرفع اليدين، وكان يربطهما على الصدر، ويرفع السبا
  أما بقية الصالة فكانت مثل صالة األحناف يف أسلوeا الظاهري.

يقرأ البسملة جهرا دائما، وكان يقرأ األدعية  �كان املرحوم املولوي عبد الكرمي 
(القنوت) بصوت عاٍل واقفا بعد الركوع يف الركعة األخرية. وقد صّلى املسيح 

إىل عدة  �املولوي عبد الكرمي  وغريه من كبار اجلماعة خلف �املوعود 
لذلك ال يزال بعض األصحاب من تلك الفرتة مثل صويف غالم حممد،  ،سنني

دين على ذلك إىل اآلن. (ذكر احلبيب، للمفيت حممد عتام "وسيموريش"يف  الداعية
   .)٢٤صادق، ص: 

 أوائل يف: وقال علي شري املولوي حدثين: �يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 
 مع األول الصف يف الصالة يف يقف � املوعود املسيح كان بقاد�ن ديعه

 حضرته شرع بسببها اليت األمور بعض حصلت ذلك بعد ولكن. اآلخرين املقتدين
 املسجد إىل وضّمت الغرفة هذه دمتْ هُ  عندما مث الغرفة، يف اإلمام مع الصالةيف 

  .الصالة يف اإلمام مع يقف حضرته استمر
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 ما، نوًعا مستطيالكان و  ،العرض يف جدًّا صغريًا املبارك املسجد كان البداية يف: أقول
 اْلدار أن إال وكانت جزءا من املسجد، ،صغرية غرفة منه الغريب اْلزء يف وكانت
 ،الغرفة هذه يف يقف الصالة عند اإلمام كان. منفصلة غرفة جعلها قد الفاصل

 هذا أزيل بعد فيما املسجد توسيع وعند. للمسجد األكرب اْلزء يف خلفه واملقتدون
 (.271-270)املرجع السابق، ص  .املسجد إىل الغرفة وضمت الداخلي اْلدار

: حدثين الدكتور مري حممد إساعيل أن يف يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 
كان املولوي عبد الكرمي يصلى ابلناس إماًما يف   عهد املسيح املوعود 

الصلوات اخلمس وصالة اْلمعة، أما صالة العيدين فكان املولوي نور الدين 
يؤمها  يؤمها دائما إال ما شذ وندر. أما صالة اْلنازة فكان املسيح املوعود 

 (.440عموًما بنفسه. )املرجع السابق، ص 
 املسيح نإ وقالت: احملرتمة والديت حدثتين: يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

 أنه إال ،البيت يف وبعدها املكتوبة لصلواتا اليت قبل السنن يصّلي كان  املوعود
 يصليها  كان هل: سألتها. املسجد يف هابعدليت ا السنن يصلي أحياانً  كان

 (5-4)املرجع السابق، ص .عموًما خفيفة يصليها كان: قالت خفيفة؟ أم طويلة
ملوي: ذات مرة سنحت يل صالة اْلمعة مع املسيح امليروي  نشي بركت علي الشِّ

أمَّ الصالة. جلس  يف املسجد األقصى، ولعل املولوي نور الدين  املوعود 
قرب القرب وجلسُت قربه مغتنما الفرصة وظللُت أرى كيف  املسيح املوعود 

. فرأيت أنه ربط اليدين على الصدر حبيث مل تصل أصابعه إىل املرفق، يصلي 
رقبته مائلة قليال إىل اليسار. عندما كان يف القعدة كانت أصابع يده  وكانت

 وإذا قرأ الشهادة رفع السبابة، وكان جيهر ابلتأمني على ما أذكر.  ،اليمىن مقبوضة
لعل -تهت صالة اْلمعة أنه عندما ان وهو ويف اليوم نفسه حدث شيء آخر

نشأ سؤال: هل ميكن أن جُتمع  -الطقس مل يكن جيدا أو كان هناك أمر آخر
املولوي نوَر الدين، ولكن ال  صالة العصر مع اْلمعة أم ال؟ سأل املسيُح املوعودُ 

 ن: امجعوا صالة العصر، فُصلِّيت الصالاتأذكر رّده. فقال املسيح املوعود 
 ( 193-192، الصفحة: 3جمللدمْجعا. )أصحاب أمحد، ا
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يصلي صالة  كان املسيح املوعود  :يروي هبائي عبد الرمحن القادايين 
يف بيته، فكان يصلي السنن اليت تسبق  -ما عدا صالة اْلماعة-السنَّة والنوافل 

الفرائض يف البيت مث أييت إىل املسجد، مث يعود إىل البيت ويصلي السنن األخرية 
كان يف أوائل األايم جيلس يف املسجد بعد صالة املغرب إىل هنالك. غري أنه  

 ،من السنَّة ،العشاء، وكان يصلي سّنة املغرب يف املسجد. كان يصلي ركعتني
بل   ،خفيفتني ولكن على أحسن وجه، دون شائبة من العجلة أو السرعة فيهما

 كانتا مطمئنتني ولكن غري طويلتني. 
السنن يف املسجد املبارك أحياان، وكانت  يصلي إضافة إليهما أيضا رأيته 

بضع  لصالة خلفه اصالته سهلة وخفيفة دائما. لقد حصل يل شرف 
مرات. فكنا حباجة إىل اهتمام خاص هبذا األمر منذ الزمن األول، ويتمىن معظمنا 

 . أن جيد مكاان للوقوف إىل جانب املسيح املوعود 
مل أسعه جيهر ابلتأمني. كان يرفع يرفع اليدين يف الصالة و  مل أر حضرته 

أو حيركها مرارا. بل   جامدةالسبابة دائما يف التشهد، ولكن مل أره جيعل اإلصبع 
كان   لعله و أو مرتني أحياان.  ،كان يشري هبا إشارة خفيفة مرة واحدة عادة

يفعل ذلك لقراءته التشهد مرتني بسبب إطالة اإلمام التشهد. كان يربط اليدين 
 صدر دائما، ومل أره يصلي رابطا إايمها حتت السرة بل فوق السرة.على ال

يؤّم الصالة بل كان قد عنّي املرحوَم واملغفور له املولوي عبد الكرمي  ما كان 
  إماما. كما مل يكن  يؤّم صالة اْلمعة بل كان املولوي عبد الكرمي يؤّمها

يف بعض أو املولوي سيد حممد أحسن يؤماهنا  عادة، وكان اخلليفة األول 
. كان هناك زمن حني كانت صالة اْلمعة تقام يف مكانني، يف املسجد األحيان

ويف املسجد املبارك. ومل يكن املسيح املوعود  -وهو املسجد اْلامع-األقصى 
  إماما يف أّي من املكانني. كذلك مل يكن املسيح املوعود  يؤّم صالة

يصلي صالة  ا إال اندرا، غري أنه كان يؤّم صالة اْلنازة، ومل أره العيد أيض
، 9اْلنازة خلف أحد، أو ال أذكر ذلك على األقل. )أصحاب أمحد، اجمللد

 (156-155الصفحة: 
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 ابلتفصيل كيفية صالة املسيح املوعود 
يف كتيب "تعليم اإلسالم" مفّصال كيفية صالة  لقد ذكر سيد حممد سرور شاه 

وقال: أكتفي هنا ابلقول أبن عبد هللا املختار يؤدي هذه  املسيح املوعود 
العبادة على النحو التايل ليكون فيه كفاية للعاقلني لإلثبات ورفع النـزاع. وبدال من 

، أقول يف البداية أن أكتب مع كل مسألة أن هذا ما يعمل به املسيح املوعود 
  ىمتاما، وهي: كلما صلّ  أن كيفية الصالة اليت سأكتبها تطابق عمله 

يكرّب مستقبال القبلة ويرفع اليدين إىل أن تبلغ األصابع إىل األذنني، مث يربطهما كان 
أو حتتهما متصلتني هبما، حيث تكون اليد اليمىن  ،على الصدر أي على الثديني

 مرفق اليدألصابع الثالثة الوسطى لليد اليمىن ابلغة إىل هناية فوق اليسرى. وتكون ا
 لذراع اليسرى ابإلهبام واخلنصر. أما إذا ربط أحدٌ اببقليل، وميسك  اليسرى أو قبله

أو أتخريمها قليال أو  تقدميهما اليدين على خالف ذلك برفعهما أو خفضهما أو
ض عليه أحد. بعد ربط اليدين ط اليدين إبمساك الذراع جبميع أصابعها فال يعرت ربَ 

سبحانك اللهم وحبمدك وتبارك اسك وتعاىل جّدك وال إله يفتتح الصالة بقراءة "
اللهم ابعد بيين وبني خطاايَي كما ابعدت بني املشرق واملغرب. "أو  ..."،غريك

اللهم نقِّين من الذنوب كما يُنقَّى الثوب األبيض من الدنس. اللهم اغسل خطاايي 
"، مث يبسمل أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم" ..."، مث يتعّوذ بقوله:والثلج والربد ابملاء

مث يقرأ سورة أو بعض اآلايت من القرآن  "،وال الضالني"إىل  ويقرأ سورة الفاحتة
وابلتكرار  ،الكرمي ويقرأ الدعاء من سورة الفاحتة: "اهدان..." بكثري من الرتكيز

غته أو ابلعربية واقفا قبل بلتضرع واإلحلاح والرتكيز أدعية يدعو بكثري من ال مث. أحياان
سورة الفاحتة أو بعد سورة أخرى أو قبلها. مث يكرّب ويركع وميسك بركبتيه بيديه 

"سبحان  :مباعدا أصابعه، وجيعل الذراعني مستقيمتني وكذلك الظهر والرأس، ويقرأ
اغفر يل" ثالث مرات أو  "سبحانك اللهم ربنا وحبمدك اللهم، أو "...ريب العظيم

سع هللا " قائال:. مث يقف منتصبا أو ابلعربية أكثر، ويدعو يف الركوع ما يشاء بلغته
" أو "اللهم ...أو "اللهم ربنا لك احلمد ..."ويقرأ واقفا "ربنا لك احلمد "،ملن محده
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ات رضى" أو يقرأ كلميو  ربّنا بحيربنا لك احلمد محدا كثريا طيبا مباركا فيه كما 
مأثورة أخرى. مث يدعو ما يشاء بلغته أو ابلعربية. مث يكرّب وينخفض ويضع على 
األرض رُكبتيه أوال مث اليدين مث األنف مث اْلبهة، أو يضع اليدين أوال مث الركبتني مث 

أو "سبحانك اللهم ربنا وحبمدك  ..."،سبحان ريب األعلى"األنف واْلبهة، ويقرأ 
على األقل أو أكثر بعدد فردي. وألنه قد ورد يف  اللهم اغفر يل" ثالث مرات

األحاديث أن العبد يكون أقرب إىل هللا وهو ساجد، وورد أيضا أن الدعاء يف 
لذا يكثر من الدعاء يف السجدة بلغته أو ابلعربية. ويف السجدة  ،السجود جمابٌ 

ها أصابعه اليدين وتكون ا إىل القبلة، ويضع رأسه بني مجيعل قدميه منتصبتني موجِّ
األرض، غري أنه إذا تعب  عنكون مرفقاه مرتفعني ييداه منفصلتني عن جانبيه و 

 هبما.  مستندابسبب طول السجدة يضع مرفقيه على رُكبتيه 
مث يكرّب ويرفع رأسه وجيلس جاثيا حبيث تكون القدم اليمىن منتصبة والقدم اليسرى 

"اللهم اغفر يل وارمحين  قاعدايقرأ عليها، ويضع يديه على ركبتيه، و  فيقعدمفرتشة 
 ،أو يقرأ "اللهم اغفر يل"، ثالث مرات ،واهدين وعافين وارفعين واجرُبين وارزقين"
مث يكرّب ويسجد كسجدته األوىل ويقرأ  ،ويدعو إضافة إىل ذلك بلغته ما يشاء

 ويدعو يف السجدة الثانية أيضا، مث يكرّب  ...،فيها مثلما قرأه يف السجدة األوىل
" اللهم.."سبحانك  قراءة اويقوم ويصلي ركعة اثنية مثل الركعة األوىل متاما ما عد

بينهما، ولكن الفارق الوحيد هو  "، ويقعد بعد السجدتني كقعدته.."أعوذ ابهلل
أنه عندما جيلس بعد السجدة األوىل يضع اليدين على الركبتني وتكون مفتوحتني 

ا جيلس بعد السجدتني بعد الركعتني فيضع يده واألصابع مستقبلة القبلَة. أما عندم
اليسرى كسابق عهدها ويقبض ثالث أصابع من يده اليمىن إىل راحة اليد ويصنع 

مستقيمة مث  )أي السبابة(حلقة ابلوسطى واإلهبام وجيعل اإلصبع اليت تتخللهما 
ها يقرأ: "التحيات" كما يلي: "التحيات هلل والصلوات والطيبات، السالم عليك أي

إله إال  ال أنالنيب ورمحة هللا وبركاته. السالم علينا وعلى عباد هللا الصاحلني. أشهد 
(.. وأشهد أن كما كانتهللا". )عند قراءته هذا يرفع السبابة ويشري هبا مث يعيدها  

  ..."حممدا عبده ورسوله
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إذا أراد أن يصلي ثالث أو أربع ركعات يكرّب ويقف ويصلي بقية الركعات كما 
وبعد هنايتها جيلس ابلطريقة نفسها أو جيعل القدم اليمىن  ،صّلى الركعة الثانية

منتصبة ويفرش اليسرى إىل جانب اليمىن وجيلس على األرض ويقرأ "التحيات" 
تكون تلك هي القعدة األخرية. ويف ف ،نفسها. أما إذا كانت الصالة ركعتني فقط

املذكورة: "اللهم صّل على  الصالة بعد التحيات على النيب القعدة األخرية يصلي
حممد وعلى آل حممد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد. 
اللهم ابرك على حممد وعلى آل حممد كما ابركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 

ولكنه  ،إنك محيد جميد"... ليس هناك دعاء حمدد بعد ذلك بل يدعو ما يشاء
يسّلم إىل اليمني قائال: "السالم عليكم ورمحة هللا"، ويسّلم كذلك يدعو حتما. مث 

 إىل اليسار قائال: "السالم عليكم ورمحة هللا". 
إًذا، تبدأ الصالة بـ "هللا أكرب" وتنتهي على: "السالم عليكم ورمحة هللا". هذه هي 

ومن معه من أهل العلم واملخلصني  الصالة اليت يصليها املسيح املوعود 
املهاجرين وأصحابه الذين يعيشون معه ليل هنار. وكما قلُت، هناك اختالف يف و 

وأصحابه املذكورون ابلطريقة  ربط اليدين إذ يربطهما املسيح املوعود 
املذكورة. وليكن معلوما أيضا أن هناك اختالفا يف رفع اليدين أيضا )أي يف 

وعند ، د الوقوف عقب الركوعبعوالسجود  التكبري ورفعهما إىل األذنني عند الركوع
 الوقوف بعد الركعة الثانية، كما تُرفعان عند التكبري األول( 

واالختالف هو أن البعض يرفعوهنما ابملناسبات املذكورة، وبعضهم ال يرفع. 
وأصحابه ال يرفعوهنما بتلك املناسبات، أما إذا رفعهما أحد  املسيح املوعود 

 أمامهم فلم يعرتضوا... 
هناك مسألة أخرى فيها نزاع كبري يف حالة الصالة خلف اإلمام وهي اْلهر هذا، و 

 وهو حجة قاطعة للرتجيح والثبوت- ابلتأمني. ولكن عمل املسيح املوعود 
هو أنه  -ميكن لكل مؤمن عاقل أن حيلف عليه، أن هللا العليم حيب ذلك حبيث

ب تعليم اإلسالم، إذا جهر به أحد. )كتي وال يعرتض أحدٌ  ،ال جيهر ابلتأمني
  .(182-171، الصفحة: 1م، اجمللد 1906قاداين، العدد: يوليو 
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 صالة اجلمعة والعيد

 االهتمام ابجلمعة
  : حّدثتين والديت أن املسيح املوعود يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

 ( 61، ص1. )سرية املهدي، اجمللداملالبسكان يستخدم العطور يوم اْلمعة ويغرّي 

 أداء ركعيَت السُّنَّة قبل صالة اجلمعة

: أخربين ميان خري الدين السيكهواين يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 
مرارا يصلي يف املسجد األقصى يوم اْلمعة  خطيا: رأيت املسيح املوعود 

 ركعتني فقط. يصّلي الناس أربع ركعات عادة قبل اْلمعة ولكين رأيته 
يصّلي ركعتني فقط. قد تكون تلك الركعتان حتية املسجد، ألنه كان أييت 
املسجد بعد أداء صالة السنة للصلوات األخرى يف بيته. )سرية املهدي، 

 ( 258، الصفحة: 2اجمللد
: حدثين الدكتور مري حممد إساعيل أن يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

كعيَت السنة قبل اْلمعة أهنما حتية قال ذات مرة عن ر  املسيح املوعود 
 (804، الصفحة: 1املسجد، لذلك كان يصّلي ركعتني. )سرية املهدي، اجمللد

عن أداء ركعيَت السُّّنة قبل صالة اْلمعة: ال شك أنه قد  يقول اخلليفة الثاين 
ولكن  ،صّلى ركعتني يف املسجد قبل صالة اْلمعة ورد يف احلديث أن النيب 

كان أييت املسجد بعد   هناك حديث آخر أيضا عن عائشة جاء فيه أن النيب 
أن يصلي أربع ركعات. مع أن الشيخني رّجحا احلديث القائل أبربع ركعات 

 ولكن أداء ركعتني أيضا جائز.  ،السُّّنة
يصلي أربع ركعات السُّّنة دائما قبل صالة الظهر مجاعًة.  كان اخلليفة األول 

 ؟!أيضا أصلي أربع ركعات، فما دام هللا قد أعطاان القوة فلماذا ال نصليهاأان 
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دائما  ركعيت السنةمئات املرات وابلتواتر يصلي  ولكين رأيت املسيَح املوعود 
الركعات اليت تفوقان كثريا كانتا   قبل الظهر. واحلق أن ركعيت املسيح املوعود 

أقل ركعات السنَّة اليت تثبت من  وعود نصليها حنن. إًذا، فقد صّلى املسيح امل
ليقضي بقية الوقت يف تبليغ دعوة اإلسالم. )الفضل، العدد:  ، وذلكاحلديث

 ( 7م، ص10/12/1929

 هل تصح صالة اجلمعة إذا كان هناك شخصان فقط؟
فهل ميكن أن يصليا  ،ُعرضت مسألة أنه إذا كان هناك أمحداين فقط يف قرية

 أم ال؟ مجاعًة  صالة اْلمعة
السيَد مولوي حممد أحسن فقال املولوي: تصح  خاطب املسيح املوعوُد 

لذا تصح صالة اْلمعة أيضا. فقال املسيح  ،صالة شخصني مجاعًة بوجه عام
لقد قال الفقهاء بضرورة ثالثة أشخاص.  : نعم، ميكن أن يصليا.املوعود 

ن يقفوا وراءه ولكن إذا كان هناك شخص واحد فليطلب من زوجته وغريها أ
 (5م، ص14/3/1907العدد:  ،ويكمل العدد. )جريدة بدر

كذلك ُعرض عليه سؤال مبناسبة أخرى: إذا كان هناك رجل أو رجالن أمحداين 
فهل جيوز أداء صالة اْلمعة بضم النساء إىل  ،فقط وبعض النساء لصالة اْلمعة

 ( 3م، ص 5/9/1907: جائز. )بدر، العدد: اْلماعة؟ قال 

 ماعة ضرورية لصالة اجلمعةاجل
استفسر شخص عرب الرسالة أنه مبايع وحيد يف منطقته فهل له أن يصلي اْلمعة 

اْلماعة ضرورية للجمعة، فإذا كان هناك ": وحده أو ال يصليها؟ فقال 
، مقتداين وشخص اثلث كإمام من اْلماعة األمحدية فليصلوا اْلمعة وإال فال

م، 9/1/1903)البدر، العدد:  (."محديني ال جتوزالصالة واْلمعة خلف غري األ)
 (83ص
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 صلُّوا اجلمعة منفصلني
ُعرض سؤال: هناك بعض اْلوامع ُيسمح لألمحديني وغريهم من حيث القانون أو 
التفاهم املتبادل أن يصلوا فيها خلف إمام خاص هبم منفصلني عن غريهم، فماذا 
جيب فعله يف صالة اْلمعة ألن اْلمعتني ال تصحان يف جامع واحد. فقال 

 :"انكم وصالتكم اْلمعة الذين يكّفرونكم وال يصلون وراءكم، ال يعّدون أذ
-لذا سيصّلون منفصلني على أية حال. وملا صاروا كفارا أبنفسهم  ،أذاان وصالةً 

عندكم  ءلذا أذاهنم وصالهتم أو عدمهما سوا ،بتكفريهم مؤمنا -حبسب احلديث
أيضا. فارفعوا أذاان وصّلوا اْلمعة وراء إمامكم. )جريدة بدر، العدد: 

 (2م، ص2/5/1907

 اطية بعد صالة اجلمعةالصالة االحتي
ُعرض سؤال شخص: بعض الناس يصلون صالة احتياطية بعد صالة اْلمعة، فما 

: صالة اْلمعة فريضة على املسلمني مجيعا حبسب حكم قولكم فيها؟ فقال 
القرآن الكرمي، ومسموح لكم أن تعودوا إىل جتارتكم بعد أن تصلوا اْلمعة. يزعم 

ال تصحان يف سلطنة اإلجنليز ألن الـَملك ليس البعض أن صالة اْلمعة واخلطبة 
مسلما. والغريب يف املوضوع أهنم يلقون خطبة اْلمعة ويصّلون أيضا يف أمن 

صحان. يقولون أيضا أبن هناك احتماال أن صالهتم توسالم مث يقولون أبهنما ال 
اْلمعة قد ال تكون صحيحة فيصّلون صالة الظهر أيضا ويسموهنا صالة 

هؤالء الناس واقعون يف الشك واالرتياب لذا فقد ذهبت صالهتم احتياطية. 
للجمعة وصالة الظهر أيضا هدرا يف شك وارتياب، فلم تصح هذه وال تلك. 
جيب أن تصّلوا صالة اْلمعة وال حاجة إىل صالة احتياطية. )جريدة بدر، العدد: 

 (8م، ص6/6/1907
ن صالة اْلمعة يوم اْلمعة مث إن بعضا من املسلمني سذٌَّج إىل درجة أهنم يصّلو 

يصّلون الظهر أيضا بكاملها خشية أال تكون صالة اْلمعة صحيحة، وقد ّسوا 
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: هذا خطأ، وال تصح هذه الصالة صالة احتياطية، فقال املسيح املوعود 
أية صالة هبذه الطريقة ألن املصلي يكون متأكدا من حيث النّية أنه يصلي صالة  

ن مراتاب يف نيته فكيف تصح تلك الصالة؟ )البدر، العدد: كذا وكذا. أما إذا كا
 ( 366م، ص 11/9/1903

مبناسبة أخرى: ذات مرة صّلى ميان شهاب الدين، املوحد امللتزم، يف  وقال 
موحد  أنكلدهيانه صالة احتياطية بعد اْلمعة، فقلت له ساخطا: أنت تّدعي 

قال: مل أصّل صالة احتياطية للجمعة بل صليُتها  1ملتزم، وما هذا الذي فعلَته؟
 (7م، ص10/8/1901احتياطا حَّت ال أتعّرض للضرب. )احلكم، العدد: 

: عندما كان عدد األمحديني قليال جدا يف أوائل فيت حممد صادق امليروي 
كان    فقريام أو قريب من ذلك أن شخصا أمحداي1893األايم، حدث يف عام 
وكان أييت إىل قاداين أيضا بني حني وآخر،  ،كالدرويش  يسكن يف مسجد قرية

وقال أبن الناس يصّلون يوم اْلمعة ركعتني كصالة اْلمعة مث يصّلون أربع ركعات  
قال املسيح املوعود  فما حكمها؟ كصالة الظهر أيضا ويسموهنا صالة احتياطية

 ذهبت : ال حاجة إىل صالة الظهر بعد صالة اْلمعة. من كان مراتاب فقد
لجمعة والظهر أيضا هدرا فلم تصح هذه وال تلك. الصالة االحتياطية لغٌو. لصالته 

ولكنك رجل فقري فيمكنك أن تصلي صالة احتياطية بنية أال يسخط عليك أحد 
 ( 41-40للمفيت حممد صادق، ص ،بغري حق ويشرع يف ضربك. )ذكر احلبيب

 صالة اجلمعة يف مقاَمني
 كان: وقال السنوري هللا عبد ميان حدثين: يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

 .الصالة ويؤم بنفسه األذان يرفع البداية يف  املوعود املسيح
 عنّي  ه أن وسعنا. للصالة إماًما الكرمي عبد املولوي ُعنّي  ذلك بعد: أقول

 الذي الكرمي عبد للمولوي شفع أنه إالأصال،  للصالة إماًما الدين نور املولوي

                                                 
 أهل احلديث ال يرون صحة الصالة االحتياطية. )املرتجم( 1
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 املسيح املوعود  كان. م1905 عام يف املنية وافته أن إىل الصالة يؤمّ  ظلّ 
 وكان. خلفهما يقفون اآلخرون واملقتدون الكرمي عبد املولوي ميني إىل يقف

 .وفاته وبعد الكرمي عبد املولوي غياب يف الصالة يؤم الدين نور املولوي
 فيها كانت اليت األايم بعض ويف - البداية يفت العادة فكان اْلمعة صالة أما

 يصلي كان أنه -أيضا حياته من األخرية السنوات ويف ،جيدة  صحته
 عبد املولوي وكان ،األقصى ابملسجد يعرف الذي ،الكبري املسجد يف اْلمعة
 فكان عموًما صحّية وعكة يعاين  كان ملا ذلك وبعد. الصالة يؤم الكرمي
 ، حضرته أجل من املبارك املسجد يف اْلمعة صالة يؤم الكرمي عبد املولوي

 ويف. اْلمعة صالة ابلناس يصلي الدين نور املولوي فكان الكبري املسجد يف أما
 حممد املولوي عنه ينوب -يف املسجد املبارك -كان الكرمي عبد املولوي غياب
 نور املولوي وكان. اْلمعة يؤم شاه سرور حممد املولوي كان غيابه عندو  أحسن
 حَّت سائًدا الوضع هذا وظلّ  الكبري، املسجد يف عام بشكل الصالة يؤم الدين
 وبعد الناس، يؤم الكرمي عبد املولوي فكان العيد صالةيف  أما.  حضرته وفاة
  املوعود املسيح كانإذا  ف اْلنازة صالة أما. يؤم الدين نور املولوي كان وفاته

 (148، الصفحة: 1)سرية املهدي، اجمللد .بنفسه يؤمهاسيشرتك فيها كان 

 سبب صالة اجلمعة يف مكانني يف قاداين
كانت   : يف األايم األخرية من حياة املسيح املوعود يروي مرزا بشري أمحد 

يشرتك يف  صالة اْلمعة تقام يف مكانني، أحدمها املسجد املبارك الذي كان 
الصالة فيه بنفسه، وكان املولوي سيد حممد أحسن أو املولوي سيد َسْرَوْر شاه يؤم 

إمام الصالة.   الصالة. والثاين يف املسجد األقصى حيث كان اخلليفة األول 
مل يكن  كان السبب وراء إقامة صالة اْلمعة يف مكانني أن املسيح املوعود 

ألقصى عموما بسبب اعتالل صحته. وملا كان قادرا على الذهاب إىل املسجد ا
املسجد املبارك ضيقا جدا فلم يكن يتسع للمصلني كلهم، فكانت صالة اْلمعة 
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تقام يف مكانني. اتريخ األحداث املذكورة يف هذه الرواية يعود إىل أايم حني كان 
 (589-588، الصفحة: 1املسجد املبارك قيد التوسيع... )سرية املهدي، اجمللد

حول هذا املوضوع: كانت صالة اْلمعة يف حياة املسيح  ول املصلح املوعود يق
تؤدَّى أحياان يف املسجد املبارك ويف املسجد األقصى يف آن معا. وكان  املوعود 

قادرا على الذهاب إىل املسجد  حيدث ذلك حني مل يكن املسيح املوعود 
 ( 5، صم18/9/1930األقصى ملرض مثال. )جريدة الفضل اليومية، العدد: 

 صالة اجلمعة يف السفر 
: جيوز أداء صالة اْلمعة يف حالة السفر وجيوز تركها، وقد يقول اخلليفة الثاين 

 إىل يصليها يف السفر ويرتكها. ذات مرة سافر  رأيت املسيح املوعود 
غورداسبور ملتابعة قضية وقال: ال نصلي اْلمعة اليوم ألننا يف سفر. مث جاء 

وقال: سعُت أنكم قلتم  إىل املسيح املوعود  -ال تكلُّف يف طبيعته-شخص 
 أبننا لن نصلي اْلمعة اليوم؟ 

أيضا مقيما يف غورداسبور يف تلك األايم ولكنه جاء يف  كان اخلليفة األول 
املسيح املوعود  أنديد إىل قاداين ألمر معنّي. فظن هذا الرجل ذلك اليوم ابلتح

 قّرر عدم أداء صالة اْلمعة ألن املولوي نور الدين ليس موجودا هنا،  رمبا
: لعلك تعلم ذلك فقال: اي سيدي، أان أيضا أعلم كيفية إمامة اْلمعة. قال 

ولكننا على سفر. قال الرجل: أان أعلم ذلك جيدا اي سيدي وقد صّليُتها أيضا 
أن لدية رغبة عارمة يف إمامة صالة  ابلناس مرارا. فلما رأى املسيح املوعود 

 نصليها اليوم.  ،اْلمعة، قال: ال أبس
أيضا. كلما  يصلي اْلمعة يف السفر ويرتكها ابختصار، رأيُت املسيح املوعود 

صلينا اْلمعة يف السفر صلّيُت السنن قبل الفريضة دائما ورأيي هو أنه جيب 
صالهتا ألهنا ختتلف عن السنن العادية، ومتّثل احرتام اْلمعة. )الفضل، العدد: 

 ( 1م، ص24/1/1942
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 اقرتاح العطلة يوم اجلمعة
 وعود م أراد املسيح امل1896-1895: يف عام فيت حممد صادق امليقول 

املسلمني العاملني يف الدوائر الرسية عطلًة لساعتني يوم  مبنح أن يُقنع احلكومة
مذكرة وبدأ املسلمون  هلذا الغرض كتب و اْلمعة ألداء صالة اْلمعة. 

يوّقعون عليها، ولكن املولوي حممد حسني نشر إعالان قال فيه: هذا عمٌل حسن 
أبنفسنا. أعلن املسيح املوعود عليه  ولكن جيب أال يقوم به املرزا بل سننجزه

الصالة والسالم بواسطة إعالن أنه ال يهمنا االسم بل يهمنا العمل، فإذا كان 
 املولوي احملرتم يريد أن يتوىل األمر فنوقف إجراءاتنا يف هذا اجملال، فأوقفها 

ابلفعل. ولكن مل يقم املولوي املذكور وال أحد من علماء املسلمني أبي نشاط يف 
 ( 43-42هذا اجملال وبقي األمر معلَّقا. )ذكر احلبيب، للمفيت حممد صادق، ص 

 إرسال املذكرة إىل احلكومة من أجل عطلة يوم اجلمعة
ة، وأرسل مبساٍع عديدة لتكون العطلة يوم اْلمع لقد قام املسيح املوعود 

ذكر فيها مزااي سلطنته  "الَلْورد كرزن"هلذا الغرض مذّكرة أيضا إىل حاكم اهلند 
 الغامروقال: هذه السلطنة منبع فيض لإلسالم يف احلقيقة. ومن دواعي السرور 

أن فخامة الَلْورد كرزن قام إبجراءات ملحوظة لن ينساها املسلمون أبدا مثل 
 املسلمني، كذلك إعادة مسجد آخر يف إعادة املسجد يف قلعة الهور إىل

اخلارج كان فرع السكة احلديدية مسيطرا عليه، ومنحه سراجا مثينا من جيبه 
اخلاص للمسجد امللكي يف الهور. تعجز الكلمات عن وصف مدى شكر 
املسلمني وحبهم له نتيجة أعماله اللطيفة هذه، ولكن بقيت هناك أمنية واحدة 

هي أيضا على يد َمن حتققت على يده األمنيات  وأيمل املسلمون أن تتحقق
املذكورة، وتلك األمنية هي أن يوم اْلمعة عيد إسالمي عظيم، وقد حّدد 
القرآن الكرمي هذا اليوم يوم عطلة بوجه خاص، وهناك سورة يف القرآن الكرمي 
اسها سورة اْلمعة، وقد أُمر فيها أنه إذا نُودي للجمعة فاتركوا األشغال 
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ية كلها واجتمعوا يف املساجد وصّلوا اْلمعة بكل شروطها، ومن مل يفعل الدنيو 
حَّت على أتكيد  مل يتمّ ذلك كان مذنبا جدا، وأوشك أن خيرج من اإلسالم. 

وساع اخلطبة. عن صالة اْلمعة يف القرآن الكرمي صالة العيد بقدر ما ورد 
ويف هذه الدولة  لذلك كان يوم اْلمعة عطلة عند املسلمني منذ فجر اإلسالم.

أي ما بقيت فيها سلطنة  ،عام 800كانت العطلة يوم اْلمعة منذ  أيضا
اإلسالم. لذلك كان يوم اْلمعة يوم عطلة يف والية بتياله إىل هذه األايم. يف 
هذا البلد يسكن ثالثة أقوام، اهلندوس، والنصارى واملسلمون. لقد أعطت 

ال بشعائرهم الدينية وهو يوم األحد، احلكومة اهلندوس واملسيحيني يوما لالحتف
القوم  أمافيؤدون شعائرهم الدينية يف ذلك اليوم الذي تكون فيه عطلة عامة. 

هل من مسلم  أي يوم اْلمعة. ،حمرومون من عيدهم ، فهمنو أي املسلم الثالث
يف اهلند الربيطانية ال يقول متأوها: ليت العطلة كانت يوم اْلمعة؟ لقد زاد 

كثريا لتحقق هذه األمنية لدى املسلمني يف عهد "كرزن" إذ إن الَلْورد  األمل  
كرزن هو احلاكم العام يف هذا البلد، فيظنون أنه ما دام اللورد احملرتم أعاد 
مساجدهم إليهم بكمال اللطف واملواساة لذا سوف تتحقق بيده أيضا الغاية 

د كمثل مائدة أو أي صالة اْلمعة. إن َمثل املسج ،املتوخاة من املساجد
طاولة يوضع الطعام عليها، وصالة اْلمعة هي الطعام احلقيقي. اهلدف األكرب 
من املساجد كلها هو إقامة صالة اْلمعة. فهل يستسيغ احلاكم اْلليل الَلْورد  
كرزن أن يعطينا املائدة وال يعطينا الطعام. الضيافة مثلها انقصة. وال نتوقع أن 

لرحب هذا النقص لنفسه. وإن مل ينتبه هذا احلاكم يستسيغ القلُب السخي وا
فال يُعقل أن أييت  ،إىل هذا الـجُود -الذي ال يُتوقع نظريًا بعده إال ابلكاد-

على املسلمني يوم ينالون فيه مرادهم من حاكم آخر. ومن شأن حتقق هذه 
ة أن جيذب قلوب املسلمني إىل حب احلكومة الربيطانية جبذب قوي. ياألمن
ُأسديت إىل املسلمني هذه املنة أيضا ابإلضافة إىل املنن السابقة، أي إذا  وإذا

ُجعل يوم اْلمعة عطلة عامة لكانت هذه املنة جديرة ابلكتابة مباء الذهب... 
وإن مل -فإذا جعلت احلكومة يوم اْلمعة عطلة للمسلمني تذكارا هلذا اليوم 
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جراء آخر أكثر تفرحيا فال أظن أن هناك إ -يكن ذلك فلتكن عطلة نصف يوم
فإن عطلة ... إًذا، لقلوب العامة. وألن دائرة لطف احلكومة ليست ضيقة

ِنّية ستعطي  نصف يوم أمر بسيط جدا. أان متأكد من أن احلكومة السَّ
املسلمني عطلة يوم كامل، وهذا ما يتوقعه املسلمون. )احلكم، العدد: 

 (6-5م، ص24/1/1903

 طبة الثانية؟ماذا لو مل حيفظ املرء اخل
: أخربين املنشي ظفر أمحد الكبورهتلوي يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

أزور قاداين مرارا، وقد حدث  خطيا: كنت، بعد اللقاء مع املسيح املوعود 
واحلافظ حامد  أحياان أنين كنُت أؤّم صالة اْلمعة، وكان املسيح املوعود 

: ميكن أن تقرأ طبة الثانية. فقال علي وحدمها مأمومني. قلت: ال أحفظ اخل
. يف تلك األايم كان كلٌّ من بعض اآلايت مث جتلس وتقرأ الصالة على النيب 

اهلي خبش احملاسب، وعبد احلق احملاسب، واحلافظ حممد يوسف من مريدي 
املولوي عبد احلق الغزنوي. كانوا كثريا ما أيتون إىل قاداين. وقد حدث مرارا أنين 

، 2قاداين، وكان هؤالء أيضا موجودين هناك. )سرية املهدي، اجمللد ذهبت إىل
 (29الصفحة: 

 أداء الصلوات الفائتة على مدى العمر مرة واحدة
طرح شخص سؤاال: ما املراد من أداء الصلوات الفائتة كلها على مدى العمر مرة 

 ضحية(؟؟ إذ يصلي الناس الصلوات كلها يوم اْلمعة )الكائنة قبل عيد األ1واحدة
: هذا كله عبث يف رأيي. اْلواب الصحيح على هذا السؤال هو ما رّد قال 

فشكاه  أوقات ممنوعة،على شخص حني كان يؤدي الصالة يف   به عليٌّ 
أَرَأَْيَت الَِّذي فقال: ال أريد أن أكون مصداق آية:  شخص آخر عند علي 
ولكن تدارك  ،تفوت ال ميكن تداركها. الصالة اليت يـَنـَْهى * َعْبًدا ِإَذا َصلَّى

                                                 
 يسموهنا صالة قضاء العمر. )املرتجم( 1
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متعمدا زاعما أنه سيعوِّض ما نقص لسنة كاملة الصوم ممكن. والذي يرتك الصالة 
مذنب. أما إذا اتب اندما وتدارك ما فات وصّلى بنّية أنه  فهو منها يف يوم معني

لن يرتكها يف املستقبل فال ضري يف ذلك. فأرّد على هذا السؤال مبا رّد به علّي 
 :(114م، ص5/1903/ 1. )البدر، العدد. 

سؤاال: كنت اترك الصالة إىل ستة أشهر وقد تبُت اآلن، فهل  شخصطرح 
: ال ميكن أداء الصلوات الفائتة، وال أصلي الصلوات الفائتة كلها اآلن؟ قال 

 (5م، ص31/12/1908 -24عالج هلا إال التوبة. )جريدة بدر، العدد: 

 النساءعدم فرضية اجلمعة على 
: جيب النظر يف تواتر سأل شخص عن فرضية اْلمعة على النساء، فقال 

ّنة واحلديث ماذا عساان أن نفّسره عمل األمة يف هذا اجملال. ما كان اثبتا من السُّ 
قد استثىن النساء منها فبقي األمر للرجال فقط.  أكثر من ذلك؟ ما دام النيب 

 ( 336م، ص 11/9/1903)البدر، العدد: 

 عيد الفطر يف قاداين 
سعيد مبناسبة عيد الفطر: قبل صالة  كتبت جريدة البدر من قاداين يف ذكر حفلٍ 

اْلميع  وتناوَلهالعيد أمر املسيح املوعود عليه السالم بطبخ األرز احملّلى لإلخوة 
 وقد مجع بعض أساتذة مدرسة "تعليم اإلسالم" لطالب املدرسة األيتام معا.

وقرب الساعة احلادية جيب أن يؤديها املؤمن قبل صالة العيد.  صدقة الفطر اليت
ل األنبياء" إىل املسجد األقصى يف لباس لَ هللا يف حُ  هللا، "جريُّ  عشرة جاء صفيُّ 

وهّنأوه  ،البسا جالبية، وتسابق مجيع احلضور ملصافحته وتقبيل يده ،بسيط
صلى ابلناس صالة العيد مبناسبة العيد. يف هذه األثناء جاء احلكيم نور الدين و 

يف ومخس تكبريات  يف األوىل الركعتني قبل سورة الفاحتة سبع تكبريات اوكرّب يف كلت
. )البدر، العدد: عند كل تكبرية يديه إىل األذنني كاملعتاد ورفع الثانية 

 (85م، ص9/1/1903
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 تكبريات العيدين
حتت عنوان: "األحاديث اْلميلة حلبيبنا "أمحد":  يقول بري سراج احلق نعماين 

وحده كان يؤّم صالة العيدين. قال يل املسيح  أذكر جيدا أن اخلليفة األول 
إن املولوي نور الدين يؤّم الصالة "وحنن حتت شجرة "ابنيان":  املوعود 

. قلُت ذلك "عادة، فقل للسيد حممد أحسن أن يؤمَّها اليوم وخيطب أيضا
للمولوي )حممد أحسن  فقال: حسنا. مث قال  ة األول للخليف

األمروهي(: صلِّ ابلناس اليوم، ففعل. قال املولوي احملرتم قبل الصالة: لقد ذُكرت 
يف صحيح البخاري سبع تكبريات يف الركعة األوىل ومخس تكبريات يف الركعة 

انت صالة : ال ضري، افعل ذلك. كالثانية، فلو أمرمتوين عملُت بذلك. قال 
العيد ُتصّلى دائما على غرار األحناف إذا يكربون ثالث تكبريات، ولكن من 

-14ذلك العام راجت سبع ومخس تكبريات بوجه عام. )احلكم، العدد: 
 ( 6م، ص21/5/1919

  ميكن أن يكون اخلطيب واإلمام شخصني منفصلني
أنه صّلى صالة العيد يف مجع غفري خلف  يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

كاملعتاد، أما خطبة العيد فقد ألقاها املسيح املوعود   موالان املولوي عبد الكرمي 
 (367، الصفحة 2بنفسه. )سرية املهدي، اجمللد

 

  



 161 فِقْهُ املَسِيْح
 

 

 دـــاجـــاملس
 كيفية املساجد

بناء  إن مجاعتنا يف العصر احلاضر أبمس احلاجة إىل": يقول املسيح املوعود 
املساجد. املسجد بيت هللا، واعلموا أن القرية أو املدينة اليت ُوجد فيها مسجدان 
يوضع فيها أساس رقي اْلماعة. وإذا كانت مثة قرية أو مدينة ال يوجد فيها 
مسلمون، أو كان عددهم فيها قليال، وأردمت رقي اإلسالم فيها، فابنوا فيها 

بشرط أن تكون وراء بناء املسجد نية  مسجدا، وسيجذب هللا املسلمني بنفسه،
حسنة وإخالص ويُبىن البتغاء مرضاة هللا فقط، وأال يكون للمصاحل الشخصية أو 

 للشر والفساد دخٌل فيه، عندها سيضع هللا فيه بركة.
ليس ضروراي أن يكون املسجد مرصَّعا ومن اآلجّر بل ميكن أن حُتدَّد قطعة من 

د ويوضع عليها سقف من اخليزران وما شاهبه األرض وُترسم فيها حدود املسج
من  فات. كان مسجد النيب الجتناب املطر. إن هللا تعاىل ال حيب التكلّ 

مولعا ابلبناايت  سعف النخيل وبقي كذلك إىل فرتة طويلة. كان عثمان 
 فبناه ابحلجر والطوب يف عصره. لقد خطر ببايل أبن طبيعة سليمان 

وعثمان تتشاهبان كثريا ولرمبا هلذا السبب كاان مولَعني هبذه األمور. ابختصار، 
جيب على أفراد مجاعتنا أن تكون هلم مساجد منفصلة وجيب أن يكون فيها 

جيب على أبناء اْلماعة أن ُيصّلوا مجاعًة يف و إمام يقوم ابلوعظ والنصيحة. 
ة عظيمة، أما التشتت املسجد نفسه مّتحدين، ففي اْلماعة والوحدة برك

االحتاد  نتقدم يف فيؤدي إىل االفرتاق والنـزاع، ويف الوقت الراهن جيب أن
)البدر،  "واالتفاق كثريا، ونتجاهل توافه األمور اليت تسبب النـزاع واالختالف.

 (8م، ص24/8/1904العدد: 
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  ضم جزء من املسجد إىل البيت
بعث شخص سؤاال: كان جدي قد جعل جزءا من البيت مسجدا، أما اآلن فلم 

: نعم، ميكن ضّمه. إليه، فهل ميكن أن أضمَّه إىل البيت؟ فقال  تُعد حاجة
 (11م، ص17/10/1902)جريدة احلكم، 

 التماس للتربع لبناء مسجد
منكم وصلت رسالة من مكان جمهول جاء فيها أبننا نريد أن نبين مسجدا ونريد 

: ميكنين أن أتربع، هذا ليس . فقال املسيح املوعود لنيل الربكةأيضا تربعا 
صعبا، ولكن ما دامت عندان مشاريع اإلنفاق الكبرية واهلامة جارية وتبدو املسامهةُ 

املسجد الذي يبنيه هللا  ؟هم فيهايف اإلنفاق املذكور إسرافا مقابلها فأىّن يل أن أس
مقدَّم على غريه. واآلن جيب على الناس وهو األقصى،  وهو املسجد ،تعاىل هنا

أن يرسلوا النقود هلذا املسجد ويشرتكوا يف الثواب. إن صديقنا هو من يقبل ما 
 نقول وليس الذي يقّدم رأيه. 

وقال أبننا عازمون على بناء مسجد  لقد جاء شخص إىل اإلمام أيب حنيفة 
مع . ولكنه اعتذر وقال: ال أستطيع أن أدفع شيئا ،بشيء لهفنرجوك أن تتربع 

أنه كان قادرا على أن يتربع ابلكثري إن أراد. قال السائل: ال نطلب منكم ماال  
فأعطاه أخريا قطعة نقدية تساوي مثن . بل أعِطنا شيئا بسيطا تيمنا ،كثريا

زائفة.  الروبية تقريبا. عاد الرجل إىل اإلمام مساء وقال: اي سيدي، هذه القطعة
ألن  ،ُسّر اإلمام بذلك كثريا وقال: حسنا، ما كنت أحب أن أعطي شيئا أصال

م، 24/5/1901املساجد موجودة بكثرة وأرى ذلك إسرافا. )احلكم، العدد 
 (9ص
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 صالة اجلنازة والدفن

 العمل بسّنة قراءة سورة يس
مرزا بشري أمحد: حدثين ميان عبد هللا السنوري وقال: كنت يف يكتب الصاحبزاده 

إىل املسجد يف  قاداين يف أايم والدة بشري األول. جاء املسيح املوعود 
منتصف الليل وقال يل: ميان عبد هللا، زوجيت تعاين من آالم املخاض اآلن، فاقرأ 

راءة سورة يس أنت ههنا سورة يس وأان سأذهب وأقرأها يف البيت. وقال: إن ق
وألجل ذلك تُقرأ عند االحتضار أيضا حَّت ال يتأمل  ،ختفف من آالم املريض

إىل بيته  امليت، وتنتهي املعاانة قبل أن تنتهي قراءة سورة يس. بعد ذلك عاد 
املسجد بعد قليل مبتسما قبل أن أهني  وطفقت أقرأ سورة يس، مث دخل 

إىل البيت، أما أان فمن شدة فرحي  قراءة يس وقال يل: ُرزقنا بصيب. مث عاد
أقول أبعلى صويت: مبارك مبارك. )سرية  املسجد وشرعت سطحومحاسي صعدُت 

 (66 :الصفحةاملهدي، اجمللد األول، 

 بعض األفكار اخلاطئة عن الوفاة
: املوت يوم اْلمعة، وبقاء احملتضر بقواه العقلية السليمة ولون وجهه قال 

ألن امللحدين أيضا  ،عدُّه من عالمات اإلميان كقاعدة عامةجيدا ليس مما ميكن 
ميوتون يف ذلك اليوم وتبقى قواهم العقلية سليمة، ووجوههم بيضاء. ففي بعض 

 من األمراض مثل السل واحلّمى يبقى املريض بقواه العقلية سليمة إىل آخر حلظة
هذا املبدأ. لقد حياته. بل هناك بعض أنواع من الطاعون أيضا اليت ينطبق عليها 

ولكن  ،الحظُت أن بعض املرضى ُجعلوا يقرأون الشهادتني، وسورة يس وشُفوا
بعد ذلك عادوا إىل أعمال سيئة مرة أخرى. فمن هنا يتبني لنا أهنم مل يؤمنوا 
بصدق القلب. فلو اتبوا توبة نصوحا ملا عادوا إىل تلك األعمال مرة أخرى. 
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ن اإلميان الناتج عن اخلوف غري مقبول. )جريدة أل ،فقراءة الشهادة عندئذ ال تنفع
 ( 3م، ص16/1/1908بدر، العدد :

 غسل امليت، استخدام أوراق السدر
: أخربين مري شفيع أمحد احملقق الدهلوي يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

وكنت مقيما يف بيت اخلواجه   خطيا: كنُت يف الهور عند وفاة املسيح املوعود 
ذهبت أان وشاب أمحدي آخر لنأيت أبوراق سدٍر  ن. عندما تويّف كمال الدي

لغسله. ال أذكر من طلب مين اإلتيان أبوراقها. فذهبت ابكيا وجئت ابألوراق من 
أشجار سدر كانت وراء الكلية اإلسالمية. ُغِلَيْت تلك األوراق يف ماء ساخن 

 (749، ص1. )سرية املهدي، اجمللدوُغسل جثمانه 

 اجلنازة على اجلميعصالة 
جنازته  سيد أمري حسني، شّيع املسيح املوعود  للقاضيتويّف ولد صغري 

يؤم صالة اْلنازة  وصّلى عليه صالة اْلنازة ابلناس. كان املسيح املوعود 
بنفسه عادة إذا كان موجودا. كان عدد املشرتكني يف صالة اْلنازة هذه املرة يرتاوح 

: أرجو الصالة قال شخص للمسيح املوعود  شخصا. بعد 15إىل  10بني 
: لقد صليت اْلنازة على اْلميع. وكان يقصد من أن تدعو يل أيضا. قال 

 ،ذلك أنه دعا يف أثناء صالة اْلنازة لكل من حضر صالة اْلنازة. )ذكر احلبيب
 ( 162-161للمفيت حممد صادق، ص 

 صالة اجلنازة على املسيح الناصري 
نشي رحيم خبش كان عدوا املور سيد عبد الستار من "رعية" أن قال السيد الدكت

لدودا للجماعة ولكنه اعرتف بوفاة املسيح بعد قراءته كتاب "التحفة الغولروية" 
سأرد عليه بعد  أخربته أبينوقال يل: لنصل صالة اْلنازة على املسيح، 
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ال و  ميتدعاء للليس إال : اْلنازة االستصواب واملعرفة من حضرتكم. فقال 
 ( 7م، ص 10/11/1902. )احلكم، العدد: هو ضري فيها، فليصلِّ 

 الدعاء يف مقربة العائلة
حدثين املولوي شري علي وقال: خرج : يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

مرًة إىل انحيِة أقصى الغرب للتنـزه، وأثناء ذلك عرّج على  املسيح املوعود 
سألت  الناحية اْلنوبية منها وظّل يدعو طويال.وقف يف و مقربة "مصّلى العيد" 

املولوي شري علي: هل كان حضرته متوجًها إىل قرب معني؟ قال املولوي احملرتم: ال 
 فلعله دعا هلم. ،هذه املقربة مقابر أقارب حضرته يف أظن ذلك، بل خطر ببايل أن

 قرب والدته. هناك عند مرة شيخ يعقوب علي عرفاين أن حضرته قد دعا الأقول: كتب 
"أمة النصري" محلها إىل هذه   ابنتهذكر املولوي شري علي أيضا أنه ملا توفيت 

فتقدم أحد  ،قربها مكان حَّت وصل إىل حضرته محلها لقداملقربة نفسها لدفنها. 
ال له: سأمحلها بنفسي. وروى احلافظ روشن ولكنه ق ،نه بنتهعوأراد أن حيمل 

)سرية  حينذاك قرَب أحد الصلحاء من عائلته.علي أن حضرته قد أراهم هناك 
 (204-203، الصفحة: 1املهدي، اجمللد

 عادة توزيع الطعام يف اليوم األربعني بعد وفاة أحد
 هناك أن مرة ذُكر: وقال السنوري هللا عبد ميان حدثين: يقول مزرا بشري أمحد 

 غري أما أحدهم، وفاة بعد األربعني اليوم يف الطعام يوزعون أهنم بعضال لدى عادة
ا ذلك يف فيخالفوهنم املقلدين  الطعام إطعام تريدون كنتم إذا ويقولون جدًّ

 يف الطعام الفقراء إطعام وراء احلكمة:  فقال آخر، يوم أي يف ذلك فيمكنكم
 توديع عند شيء يوزع أنه فكما امليت، لروح هنائي وداع يوم أنه هي األربعني اليوم

 اإيصاهل أجل من امليت روح وداع لدى الفقراء على الطعام يوزع كذلك البنت
 . يوما أربعني خالل هنائي بشكل تنقطع الدنيا هذه مع الروح عالقة وإن. الثواب
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 حضرته يكن ومل التقليد، هذا وراء من احلكمة  حضرته ذكر لقد: أقول
-167، الصفحة: 1)سرية املهدي، اجمللد  .لتقاليدوا العادات هذه مبثل ملتزما
168) 

 زايرة القبور
: أخربتين السيدة كنيز فاطمة زوجة مري قاسم يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

يف  علي خطيا بواسطة ْلنة إماء هللا يف قاداين وقالت: كان املسيح املوعود 
م يف دهلي، وأخذ بيعيت هناك يوم اْلمعة ودعا.كان األعداء جمتمعني 1905عام 

جالس كاألسد  يف اخلارج بكثرة فكنت أنظر إىل وجهه الكرمي مرارا وأشعر أنه 
على الرغم من الضجة الكبرية يف اخلارج، وقال: قولوا للشيخ يعقوب علي أن أييت 

كم إىل العربة؟ قال: أريد الذهاب إىل" مقربة ابلعربة. فقال مري قاسم علي: ما حاجت
قطب". قلت: اي سيدي، هناك أانس كثريون جمتمعون يف اخلارج، فكيف ستخرج 
من بينهم؟ قال: سوف ترى أنين سأخرج من بينهم. كانت هناك عربة عند مري 
قاسم علي، وجاءت عربتان أخراين أيضا، فركبنا مجيعا العرابت مع أفراد عائلة 

، ودعا . ذهب حضرته أوال إىل قرب والد مري انصر نواب املوعود املسيح 
طويال، وظل جالسا مغمضا عينيه. مث ذهب إىل قرب "نظام الدين أولياء" ورأى 
املقربة كلها جيدا، مث سأل سدنُة املقربة حضرتَه: ما رأيك يف نظام الدين رمحه هللا؟ 

املقربة نقودا ال أعرف قدرها. مث قال: أحسبه رجال صاحلا. مث أعطى حضرتُه سدنَة 
ذهب إىل "مقربة قطب" مع سدنة املقربة فأنزلوا حضرتَه من العربة بكل احرتام، 
وذهبوا به إىل داخل املقربة. كانت زايرة النساء مقربة نظام الدين أولياء مسموحا هبا 

نه ولكن ال يُسمح هلن بدخول مقربة قطب. دعا سدنُة املقربة حضرتَه للطعام ولك
قال: أان آكل طعاما خاصا يصلح للمرضى، وأشكركم على الدعوة. هنا أيضا 
أعطى السدنَة بعض النقود. عاد حضرته من هنالك إىل مكان إقامته مساًء وشّيعه 

 ( 200-199، ص2السدنة. )سرية املهدي، اجمللد
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 ال جتوز االستعانة ابألموات
مكان بل ذكر األحياء فقط.  : مل يذكر هللا االستعانة ابألموات يف أييقول 

لقد كانت منة هللا عظيمة إذ سّلم اإلسالم إىل األحياء، ولو تركه لألموات ال 
ندري أية كارثة كانت ستحل به. أي مكان ال توجد فيه قبور األموات؟ هل 
القبور يف مدينة "ملتان" مثال قليلة؟ بل هذه املدينة معروفة بكثرة الغبار والصيف 

املقابر. لقد زرهُتا أان أيضا، فكلما زرَت ضرحيا وبكثرة  املتسولني كثرةباحلارق و 
يف  -بربكة األموات- . مث انظروا ماذا حيدثإبحلاحأحاط بك املتسولون وسألوك 

مدينة "ابكبنت" وزوروا مدينة "أمجري" لرتوا كم هي البدعات واحملداثت حامية 
 الوطيس! 

أنه ليس عند زوارهم  مفادها إىل نتيجةابختصار، إذا نظرمت إىل األموات ستصلون 
إال البدعات وارتكاب املنهيات. الصراط املستقيم الذي حدده هللا تعاىل إمنا هو 
صراط األحياء وليس صراط األموات. فالذي يريد أن يصل إىل هللا احلي القيوم 

ألن إهلنا حي وليس ميتا. ال غرابة لو حبث عن الربكة عند  ،فليبحث عن األحياء
ألموات َمن كان إهلهم ميت وكتاهبم ميت. ولكن املسلم احلقيقي الذي إهله حّي، ا

ونبيه حيٌّ وكتابه حيٌّ، والدين الذي سلسلة األحياء جارية فيه على الدوام وأييت 
فيه يف كل عصر شخص حيٌّ خيلق اإلميان احلي بوجود هللا تعاىل؛ لو ترك املسلم 

لكان مدعاة لالستغراب  ،م الرميمة والقبورذلك احليَّ وشرع يف البحث عن العظا
 ( 11 -10م، ص24/7/1902واحلرية. )جريدة احلكم، العدد: 

 السؤال لتحقيق املراد بتقدمي النذور على القبور
 السؤال: هل زايرة القبور جائزة أم ال؟

اْلواب: زايرة القبور لتحقيق األماين بتقدمي النذور ال تصح، ولكن إذا زارها املرء 
 ، احلاشية(9م، ص31/5/1903عربة وذكر موته فهذا جائز. )احلكم، العدد: لل
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 إىل املقربة محل امليت على العربة
الناقل( ال سح هللا، فهو  -: من مات هبذا املرض )أي الطاعون يقول 

شهيد وال حاجة إىل غسله وال إىل تكفينه بكفن جديد بل ادفنوه يف ثيابه 
عليه رداء أبيض. ألن املواد السامة تشتد أكثر يف  العادية، وإذا أمكن فضعوا

لذا جيب أال جيتمع حوله الناس كلهم، بل جيب أن حيمل جنازته  ،جسم امليت
بضعة أشخاص حبسب الضرورة. أما اآلخرون فليصلوا عليه اْلنازة واقفني بعيدا 

ابلقرب  املرء اعنه على بُعد مئة مرت مثال. اْلنازة دعاء وليس ضروراي أن يقوم هل
من امليت. وإذا كانت املقربة بعيدة، كما هو احلال يف الهور، فلُتحمل اْلنازة 

دون البكاء والعويل على امليت.  وذلك لو أمكن،أو ما شاهبها على عربة 
 ( 6م، ص4/4/1907االعرتاض على فعل هللا ذنب. )بدر، العدد: ف

 ُسّنة ازايرة القبور صباح
إىل دهلي:جاء املسيح  سفر املسيح املوعود  يكتب مدير جريدة بدر يف ذكر

صبيحة يوم إىل جانب البيت املخصص للرجال وتطرق احلديث إىل  املوعود 
ففيها هذه املدينة أما  : التجوال هلوا ولعبا ال يصح، النـزهة يف دهلي فقال 

 ساء هؤالءأب: جهِّز قائمة قبور بعض الصلحاء وأولياء هللا سنـزورها. مث قال 
: شاه ويل 1 الصلحاء لنضع برانجما للذهاب. فأملى عليه احلضور األساء التالية:

: 5واجه ابقي ابهلل، اخل: 4: جناب قطب الدين، 3نظام الدين،  هواجاخل: 2هللا، 
ت وركبها عراب: جناب نصري الدين جراغ دهلي. فُهيئت ال6واجه مري درد، اخل
 ابقي ابهلل. فقال  هجواألصحاب ووصلوا أوال إىل ضريح اخلوا  يف

الطريق عن زايرة القبور: يف جو املقربة يسود نوع من الروحانية، وزايرة القبور وقت 
الصباح ُسنَّة. هذا عمل يثاب عليه املرء وبسببه يذكر مصريه. اإلنسان مسافر يف 

يكون غدا حتتها. لقد ورد يف احلديث فس ،هذا العامل، إذا كان اليوم على األرض
من  يف أنه عندما يزور اإلنسان القرب فليقل: "السالم عليكم اي أهل القبورالشر 



 169 فِقْهُ املَسِيْح
 

املؤمنني واملسلمني، وإان إن شاء هللا بكم لالحقون". )بدر، العدد: 
 ( 1م، ص31/10/1905

  الدعاء عند القرب
يكتب مدير جريدة بدر عن السفر نفسه: عندما وصلنا إىل قرب اخلواجه ابقي 
ابهلل، وجدان هناك عدة قبور متقاربة ومعظمها مستوية مع األرض. ورأيت إبمعان 

كان ميشي بينها حبذر شديد حَّت ال تقع قدمه على قرب.   أن املسيح املوعود 
أطال الدعاء. سألُته بعد دعا رافعا يديه و  هإىل قرب اخلواج عندما وصل و 

جيب أن يدعو املرء عند القرب؟ فقال: فليستغفر لصاحب القرب وليدُع  مبَِ الدعاء: 
إن كل حني.    لنفسه أيضا ألن اإلنسان حمتاج إىل الدعاء يف حضرة هللا

بعد  قرأها فالقرب،  على شاهدة عن املرحوم اخلواجهقصيدة طويلة مكتوبة 
 ا. )املرجع السابق( الدعاء وأمرين أن أنسخه

 املذكرات ْلريدة بدر مبناسبة أخرى: خرج املسيح املوعود  هذه يكتب كاتب
صباحا للتنـزه مع اإلخوة وذهب إىل قرب املرحوم املولوي عبد الكرمي حيث دعا 
 رافعا يديه. بعد الدعاء طرح أحد احلضور بعض األسئلة اليت جتدر ابلتسجيل هنا. 

 يقرأ املرُء عند القرب؟السؤال: ماذا جيب أن 
اْلواب: جيب الدعاء للميت أن يغفر له هللا تعاىل تقصرياته وذنوبه اليت ارتكبها يف 

 الدنيا، والدعاء لذويه أيضا.
 السؤال: أية آية جيب قراءهتا يف الدعاء؟

فات، جيب أن تدعوا للميت بلغتكم اليت تعرفوهنا جيدا اْلواب: هذه كلها تكلّ 
 (6م، ص 19/1/1906كم. فادعوا للميت. )بدر، العدد: واليت تثري عواطف

 صنع القرب ابلطوب بنّية احلفاظ عليه
 ُعرض سؤال شخص: لقد مات أخي، فهل أبين قربه ابلطوب أم ال؟ 
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وزُيِّنت ابلنقوش والتطريز وبُنيت للرايء : إذا بُنيت القبور ابلطوب قال 
الء أال يُستخدم يف بناء القرب إال املنارات فهذا حرام. أما إذا قيل كاملشايخ اْله

الطوب اخلام فقط يف كل حال وكل مقام فذلك أيضا حرام. إمنا األعمال 
ابلنيات. يف بعض الظروف بناء القرب ابلطوب جائز عندي. فمثال حتدث يف 
بعض األماكن الفيضاانت وتنبش الكالُب والضباع اْلثَث من القبور. للميت 

ولكن ليس  ،وف مثلها فإن بناء القرب ابلطوب جائزأيضا ُحرمة. فلو واجهت ظر 
ُحرمة جثة  للتباهي والرايء بل الجتناب الصدمة. لقد أقام هللا تعاىل والرسول 

املؤمن أيضا. وإن مل تكن احلرمة ضرورية فما احلاجة إىل غسل امليت وتكفينه 
املؤمن ال يريد الذلة لنفسه، فاحلماية  !وتعطريه؟ فاطرحوه أمام احليواانت كاجملوس

 تبىن . لقد اقتضت احلكمة اإلهلية أنسليم النيةضرورية. وهللا تعاىل أيضا ال يؤاخذ 
هناك كثري من أولياء هللا الذين قبورهم مبنية ابلطوب مثل و قبة قرب النيب ابلطوب. 

 عليهم، "نظام الدين" و"فريد الدين" و"قطب الدين" و"معني الدين" رمحة هللا
 (12م، ص17/5/1901وكلهم كانوا صلحاء. )جريدة احلكم، العدد: 

 وترميمها صيانة القبور
رسالة إلعادة بناء بعض  بعث نواب حممد علي خان إىل املسيح املوعود 

القبور قال فيها: إن حالة القبور يف "هبشيت مقربة" سيئة، إذ حتدث الفيضاانت يف 
ات، علما أن القنوات ضرورية لألشجار. وزْد إىل القبور بوجه عام بسبب القنو 

بعض القبور  تغورالقبور أخفض بقدر قدَمني من سطح املاء. مث  ُسطوحذلك أن 
نور" و"غواثن" من قبل صاحب قرب " غار. لقد واألمطار بسبب الرّي العادي

قبور أخرى. ومن الواضح أن املاء تسرب إليها  غارتوأمرُت إبعادة بنائهما. مث 
القبور كل يوم، ولكن  غوررب القنوات. يُتوقع أن يقوم السيد "ِمري" مبا يزيل خطر ع

نتيجة مطر  غارتما أهدف إليه من إرسال هذه الرسالة هو أن هذه القبور 
عادي، أما إذا حدث فيضان فال يُدرى ما الذي ميكن أن حيدث. لذا أقول بكل 
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احرتام أنه لو أمرَتين ألعدت بناء قبور عائليت وبعض القبور األخرى أيضا 
 ابلطوب. واألمر إليكم اي سيدي. 

 يف اْلواب:  فكتب املسيح املوعود 
ال أرى ضريا يف بنائها بطوب تفاداي للخطر حَّت ال تتضرر من الفيضاانت ألنه: 

م ال تنتهي أبي حال. إمنا األعمال ابلنيات"، أما املعارضون فإن اعرتاضاهت"
 ( 310، ص 2)رسائل أمحد، اجمللد

 للميت جائزة؟الفاحتة هل قراءة 
ويدعون  الفاحتةويقرأون  ،ُعرض سؤال: جيتمع الناس لبضعة أايم بعد موت شخص

  فما الضرر فيها؟ للمغفرة، على هذا النحو دعاء الفاحتةله، علما أن قراءة 
: ال أرى يف مثل هذا االجتماع سوى الغيبة وهراء الكالم. مث السؤال فقال 

، أو أحد من الصحابة الكرام أو األئمة هو: هل فعل ذلك النيبُّ األكرُم 
العظام؟ فلما مل يفعلوا ذلك فما احلاجة إىل فتح ابب البدعات دون مربر؟ إن 

والذين ال يستطيعون مذهيب هو أنه ال حاجة إىل هذه البدعة، وهي غري جائزة. 
أن حيضروا صالة اْلنازة فليدعوا وحدهم أو ميكن أن يصّلوا صالة الغائب. 

 ( 5م، ص9/5/1907)جريدة بدر، العدد: 

 هل يصل ثواب الطعام إىل امليت؟
إليصال  "ماحملرّ " شهر ُعرض سؤال خطّي من شخص: هل توزيع الطعام يف أايم

: األمر بوجه عام هو أن ثواب جائز أم ال؟ فقال  الثواب إىل روح اإلماَمني
الطعام يصل إىل امليت، ولكن جيب أال ترافقه تقاليد تنم عن الشرك. إن العمل 

 (12م، ص17/5/1901ابلتقاليد مثل الروافض غري جائز. )جريدة احلكم، عدد: 
ُعرض سؤال شخص: إذا طبخ أحد الطعام وأطعمه إليصال الثواب إىل روح 

: األموات ينالون قال املسيح املوعود ففهل هذا جائز؟  بد القادرالسيد ع
ثواب الطعام. إذا أُطعم الطعام إليصال الثواب إىل السلف الصاحل فهذا جائز. 
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ولكن األعمال ابلنيات. فمثال إذا ضرب أحد موعدا حمددا إلطعام الطعام على 
حاجاته فهذا وثن،  ييقضالطعام على هذا النحو  أنه إبطعامههذا النحو وحِسب 

وإطعامه وأكله كله حرام وشرٌك. وال بد من االنتباه إىل النية يف تعيني التاريخ 
فال أبس يف أن  ،أيضا. فمثال إذا كان أحد موظفا وال جيد العطلة إال يوم اْلمعة

حيدد يوم اْلمعة ملثل هذه األمور. ابختصار، ما مل يكن يف العمل ما ينم عن 
جائز. )بدر، العدد: فهو  ،إليصال الثواب إىل أحد فقط الطعام الشرك فإن إطعام

 (5م، ص8/8/1907

 الصدقة وقراءة القرآن ابسم امليت
 هل يصل امليَت ثواُب الصدقة وقراءِة القرآن الكرمي؟ السؤال:

الصدقات اليت تُدفع ابسم امليت يصله ثواهبا ولكن قراءة القرآن هلذا اجلواب: 
وال من الصحابة. فيجب الدعاء للميت  الغرض ليست اثبتة من رسول هللا 

الصدقة والدعاء للميت اثبتان من سّنة مائة وأربعة وعشرين  إن بدال من ذلك.
إميانه. يُثبت ذلك ألنه ب ،ألف نيب. ولكن أفضل صدقة ما يدفعها اإلنسان بيده

 (6م، ص 19/1/1906)بدر، العدد: 
حتت عنوان: "األحاديث اْلميلة حلبيبنا "أمحد":  يقول بري سراج احلق نعماين 

ذات يوم جالسا يف املسجد املبارك بعد صالة الفجر   كان املسيح املوعود 
به كعادته فقام شخص وقال: هناك أانس يقرأون القرآن ويريدون أن يوصلوا ثوا

 بني: يف ذلك اختالف ، هل يصلهم ثوابه أم ال؟ قال األمواتإىل أرواح 
العلماء القدامى... إن الكالم وثواب كالم هللا ال يصل عندي إىل األموات. لقد 
جاء القرآن الكرمي لُيعَمل به ومل أيت لُيقرَأ مثل الببغاء... لو كان هدفه إيصال 

 الثواب أيضا لذُكر ذلك يف القرآن الكرمي. 
: "أان قه ، وكان أول مستحقيه، وقد ورد حبلقد نزل القرآن الكرمي على النيب 

ِإنَّ هللَا َوَمالِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَّيبِّ اَي  أول املؤمنني". كذلك ورد يف القرآن الكرمي: 
(، الصالة على النيب 57)األحزاب:  أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا َتْسلِيًما
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لدعاء. لقد ورد ذكر الدعاء ومل يرد أن هي الدعاء يف احلقيقة، والسالم أيضا يعين ا
هللا ومالئكته يقرأون القرآن ويوصلون ثوابه إىل النيب فاقرأوه أنتم أيضا أيها املؤمنون 
وبلِّغوا السالم إىل روح النيب... إن ثواب القرآن ال يصل، بل جيب الدعاء، وقد ورد 

لقبور... إخل، يف احلديث ذكر الدعاء فقط. فالقول: "السالم عليكم اي أهل ا
هي للعمل ليصل اإلنسان إىل  إخل"اللهم صّل على حممد...":والصالة على النيب 

هللا تعاىل ابلعمل هبا ويوطد عالقته مع هللا، ويعرب منازل السلوك، وما إىل ذلك، غري 
 ( 8م، ص21/5/1919-14أن ثواب الصدقات يصل. )احلكم، العدد: 

 نيعزاء املفجوع
 فهل عزاٌء قدَّره هللا أحد بيت يف كان إذا: سؤال  املوعود املسيح على ُعرض
 بل فقط جائزا ليس هذا:  قال له؟ طعاما بيوهتم يف يطبخوا أن لآلخرين جيوز
 (3ص ،م11/7/1907: العدد بدر،. )األخوية املواساة سبيل على ضروري هو

 موت أمحدي ابلطاعون
: إن اعرتاض معارضينا أبنه ملاذا ميوت أفراد مجاعتنا يقول املسيح املوعود 

من  مطلقاقط أنه لن يصاب ابلطاعون  أُنِْبئابلطاعون ال يصح أبّي حال. مل 
ابيعوا على يدي، غري أنين أقول أبن الناس من الطبقة األوىل ال ميوتون مصابني 

قط. لقد ابألمراض من هذا النوع، فلم ميت ابلطاعون نيب أو صّديق أو ويّل 
؟ مل يصب به أحد ولكن هل أثّر يف عمر  تفشى الطاعون يف عهد عمر 

ة وعشرون ألفا من األنبياء فهل وأربعئة ماالصحابة أيضا. لقد خال  كبار  من
ألحد أن يقول أبن أحدا منهم مات ابلطاعون؟ غري أنه مما ال شك فيه أن بعض 

ولكنهم يكونون شهداء. وبذلك  ،يصابون مبثل هذا املرض طبقة أدىناملؤمنني من 
مع الكفار.  يغفر هللا تقصرياهتم وذنوهبم كما فعل يف احلروب اليت خاضها النيب 

مع أنه كانت هناك نبوءة سلفا أن الكفار يُلَقون يف اْلحيم نتيجة هذه احلروب 
ولكن قُتل فيها بعض املسلمني أيضا ومل ُيستشَهد أحد من الصحابة من الطبقة 
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. يتبني من ل أيب بكر وعمر رضي هللا عنهما ومل ُيسَتشهد رسول هللا العليا مث
ذلك أن الناس من الدرجة العليا ال يشرتكون يف الشهادة يف مثل هذه احلروب.  
كذلك لو أصيب أحد من مجاعتنا ابلطاعون فيكون شهيدا وسيعطيه هللا أجره. 

 (3م، ص16/5/1907)بدر، العدد: 

 لشهيد األمحدياملالئكة يصلون جلنازة ا
ذُكر أن يف بعض القرى الصغرية يوجد بيت أمحدي واحد، واملعارضون متعنتون 

يقولون: لن نصلي على أمحدي صالة اْلنازة إذا مات. فقال أهنم درجة إىل 
: ماذا يستفيد األمحديون من صالهتم عليهم أصال؟ اْلنازة املسيح املوعود 

دعاء، فمن كان من املغضوب عليهم عند هللا فما الفائدة من دعائه. املالئكة 
شهيد. فال تبالوا مبثل هؤالء الناس أبدا المحدي األسيصلون صالة اْلنازة على 

 وتوّكلوا على ربكم. )املرجع السابق( 

 ألمحدينيصالة اجلنازة على غري ا
: إن مل يكن املتوَّفَّ مكفِّرا ومكّذاب جهرا فال ضري يف صالة اْلنازة عليه، قال 

قال أيضا: الذين يكّفروننا ويشتموننا و  ألن عالم الغيوب هو هللا تعاىل وحده.
صراحة، ال تسلموا عليهم، وال أتكلوا معهم، غري أن البيع والشراء جائز، إذ ال 

 منة فيه ألحد. 
الذي يدل سلوكه على أنه ال إىل هؤالء وال إىل هؤالء فإنه أيًضا مكذِّب لنا يف أما 

احلقيقة. وأما الذي ال يصّدقنا ويكتفي بقوله عنا أبنه رجل صاحل فإنه أيًضا 
معارض لنا يف الواقع. واحلق أن هؤالء منافقون بطبعهم، ودأهبم كدأب الذين 

مني، ويقولون "رام رام" حني يكونون يقولون "هللا هللا" حني يكونون عند املسل
لدى اهلندوس. ال عالقة هلؤالء مع هللا تعاىل. إهنم حيتجون قائلني: ال نريد جتريح 
مشاعر أحد. ولكن تذكَّروا أنه حينما ينضم أحد إىل أحد الفريقني فال مناص من 

 (105م، ص24/4/1903أن جُترح مشاعُر البعض. )البدر، عدد:
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أحد املنافقني قميصه وصّلى  : لقد أعطى رسول هللا مبناسبة أخرى قال 
عليه صالة اْلنازة أيضا، إذ من املمكن أن يكون قد اتب يف الغرغرة. جيب على 
املؤمن أن حيسن الظن دائما. لذا فقد أجيز يف صالة اْلنازة أنه ميكن أن ُتصّلى 

ينبغي على كل شخص. أما إذا كان معاندا بشدة أو كان هناك خطر للفساد ف
أن  فراد مجاعتناميكن أل حتاشيها. وهي ليست واجبة على أفراد مجاعتنا غري أنه

املراد من الصالة يف:  إن على غري األمحديني إحساان إليهم. يصّلوا صالة اْلنازة
 َْوَصلِّ َعَلْيِهْم ِإنَّ َصاَلَتَك َسَكٌن هَلُم  :( هو صالة اْلنازة، وكلمة: 104)التوبة
 َُمْ َسَكٌن هل  تدل على أن دعاء النيب  .يهب املذنب السكينة والطمأنينة

 (19م، ص14/11/1902)البدر، العدد: 

 الصالة على َمْن مات مرن املعارضني ابلطاعون 
سأل شخص: الطاعون منتشر يف قريتنا وميوت به معظم املعارضني. فهل نصلي 

 عليهم صالة اْلنازة أم ال؟ 
: إهنا فرض كفاية، فلو حضرها شخص واحد من العائلة كلها فكأن قال 

اْلميع أّدوا الواجب. أما يف هذه احلالة فاألمر األول هو أنه مصاب ابلطاعون، 
وهللا تعاىل مينع من االقرتاب منه. واثنيا: هو معارض؛ فال جيوز التدخل يف 

فلو أراد هللا ْلعلهم  املوضوع دومنا سبب. يقول هللا تعاىل أن اتركوهم وشأهنم،
أصدقاء بنفسه؛ أي ألسلموا. لقد أقام هللا تعاىل هذه اْلماعة على منهاج النبوة، 
فلن تفيد املداهنة قط، بل تضيعون إميانكم أيضا. )جريدة بدر، العدد: 

 ( 130م، ص15/5/1903

 مسألة صالة اجلنازة على غري األمحديني
: يُطرَح سؤال عن صالة اْلنازة على غري األمحديني. يقول اخلليفة الثاين 

سح هبا يف بعض  املشكلة اليت تقدَّم يف هذا املوضوع هي أن املسيح املوعود 
احلاالت. ال شك أن هناك بعض النصوص يبدو منها ذلك، كذلك ُوجدت 
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ينايف ذلك.  رسالة أيضا سوف منعن النظر فيها، ولكن عمل املسيح املوعود 
. أذكر أنه عندما مات 1شفهيا ات أحد أبنائه الذي كان مّصدقا له لقد م

يتمشى ويقول: مل يقم أبّي فساد قط بل   هذا االبن، كان املسيح املوعود 
كان يطيعين دائما، ذات مرة أصبُت مبرض شديد حَّت أُغمي علّي من شدة 

أيضا  ال املرض، وعندما أفقُت رأيُته واقفا جبانيب ويبكي أبمل شديد. وقد ق
مل يصّل عليه صالة اْلنازة، مع أنه كان مطيعا  أبنه كان يقدِّره كثريا ولكنه 

 إىل درجة قد ال يبلغها بعض األمحديني أيضا...
يثبت من القرآن الكرمي أن الذي أسلم يف الظاهر ولكن تبنّي كفٌر يكّنه قلبه، ال 

غري أمحدي. )أنوار جتوز صالة اْلنازة عليه، فكيف إًذا، جتوز الصالة على 
 ( 149-148، ص 3اخلالفة، أنوار العلوم، اجمللد

صّلى اْلنازة  مبناسبة أخرى: يقال أبن املسيح املوعود  قال املصلح املوعود 
نتيجة طلب أحد.  عليه على غري أمحدي، ولكن من املمكن أن يكون قد صّلى

أن فالان، وهو غري أمحدي،  حالفا ابهلل أبنه قال للمسيح املوعود  فليقل أحدٌ 
قد مات، فصلِّ عليه. احلقيقة أنه قد قيل له أن يصّلي على فالن فصّلى حاسبا إايه 
أمحداي. ال بد أن يكون قد حدث ذلك فقط. يعلم اْلميع عين أنين ال أرى صالة 
اْلنازة على غري أمحدي جائزة، ولكين أيضا تعرضت ملوقف مثله، وهو أن طالبا هنا 

أن والدته قد ماتت فأرجو أن تصّلي عليها فصليُت، مث تبني يل بعد ذلك قال يل 
أهنا كانت غري أمحدية. كان ذلك الطالب يطلب مين الدعاء هلا أيضا أن يوفقها هللا 

أيضا على أحد على  للبيعة ولكين مل أذكر ذلك. فإذا صّلى املسيح املوعود 
ف ابهلل بعض الناس املوثوق هبم غرار ذلك فتلك ليست حجة علينا. إال أنه لو حل

أن غري أمحدي مات فصلِّ عليه، فصّلى،  على أهنم أخربوا املسيح املوعود 
 عندئذ سنقبل ذلك. هل من شهود يشهدون على ذلك؟ 

                                                 
من زوجته األوىل وشقيق مرزا سلطان أمحد  هو مرزا فضل أمحد ابن املسيح املوعود   1

 )املرتجم(. الذي ابيع يف زمن اخلليفة الثاين 
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أجاز صالة اْلنازة على غري األمحدي.  فما مل يفعل أحد ذلك ملا ثبت أنه 
نازة على غري أمحدي هو أنه قد جيء وأكرب دليل عندان على عدم مشروعيَّة صالة اْل

نفسه وقيل له أن يصّلي عليه اْلنازة فرفض. مث  جبثمان ابن املسيح املوعود 
مل يصلِّ عليه  هناك رسالة املولوي املرحوم عبد الكرمي عن السري سيد أمحد أنه 

؟ كال. كان مذهبه أنه ليس هناك كافر. ولكن عندما  اْلنازة. هل كان يكفِّره 
كما كتب املولوي عبد الكرمي يف رسالته التالية إىل -بت رسالة عن جنازته ُكت

صامتا عند  ُسخطه على ذلك: "بقي  أظهر املسيح املوعود  -شخص
. أرسلت مجاعتنا من الهور رسالة متفقا عليها إبحلاح شديد  ساع خرب موت املتوَّفَّ
أن ُتصّلى هنالك صالة اْلنازة عليه، مث أن يُرَسل إشعار ليصّلي أفراد اْلماعة كلهم 
يف كل مدينة اْلنازة أيضا؛ وهكذا سوف يتضح للشباب أن فرقتنا فرقة مساملة. فامحر 

وقال: لو فعل الناس اآلخرون هكذا نفاقا ميكن أن ينجوا  املوعود وجه املسيح 
أيضا: حنن خاضعون حملرك وال  ولكن سوف حيّل بنا غضب هللا حتما. وقال 

نستطيع أن نفعل شيئا دون حتريك منه. ال نقول كلمة انبية حبقه وال شيئا آخر بل 
نستطيع احلصول عليه إن مل  : التغريُّ الذي ننتظره النفّوض أمره إىل هللا. وقال 

 ( 8م، ص28/3/1915يرض هللا عنَّا ولو رضي العامل كله. )الفضل، العدد: 
: كيف ميكننا أن نصّلي اْلنازة على غري أمحدي؟ مث يقول اخلليفة الثاين 

، ص 3م، أنوار العلوم، جملد27/12/1916)خطاب يف اْللسة السنوية، يف 
422-423 ) 

 به احلالصالة اجلنازة على مشت
 طُرح سؤال: هل جتوز صالة اْلنازة على الذي ليس من هذه اْلماعة؟ 

: إذا كان يعارض هذه اْلماعة وكان يسيء إلينا فال تصلوا عليه، وإذا  فقال 
كان صامتا وكان بنَي بنٍي فصالة اْلنازة عليه جائزة بشرط أن يكون اإلمام منكم 

 وإال فال.
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طُرح سؤال: إذا كان اإلمام يف مكان ما ال يعرف عن اْلماعة شيئا فهل نصلي 
 خلفه أم ال؟ 

: من واجبكم أن خُتربوه أوال، وإذا صّدق فبها ونعم، وإال ال تضيعوا قال 
صالتكم خلفه. وإذا ْلأ إىل الصمت، مل يصّدق ومل يكّذب فهو منافق، فال 

م، وكان هناك من يؤّم صالة اْلنازة تصلوا خلفه أيضا. إذا مات شخص ليس منك
ويصلي عليه من غري األمحديني، وال حيبون أن يؤّمها أحدكم وكان هناك خوف 
نشوب نزاع، فاتركوا ذلك املكان وانشغلوا يف عمل حسن يهّمكم. )احلكم، 

 (7م، ص30/4/1902العدد: 
ضوء متشفعا يف  كتب جملس اإلفتاء إىل حضرته   )يف عهد اخلليفة الثاين 

 شفاعته(: املذكورة فيما يلي وقبل  فتوى املسيح املوعود 
يرى اجمللس أن املراد يف هذه الرسالة من شخص مشتبه احلال هو شخص ليس 
من اْلماعة األمحدية رسيا ولكنه ال يكّذهبا بل خيالط األمحديني ويوافقهم الرأي 

 يح املوعود ويصّدقه نوعا ما، فلم ير املس حول صدق املسيح املوعود 
 ضريا يف صالة اْلنازة عليه ظاهراي، وإن رأى الرتك أفضل. 

اْلماعة تعمل بشأن شخص مثله ابْلزء األخري من قوله، أي لقد ُعّد الرتك 
وميكن  -أفضل. وال ضري يف العمل ابْلزء األول منه أيضا يف ظروف مواتية

أن يكون األمحدي  بشرط أن يكون اإلمام أمحداي. وإذا استحال -االستئذان له
 إماما فال جمال لصالة اْلنازة عليه. 

 م: 23/2/1902بتاريخ  رسالة املسيح املوعود 
الذي يشتم بصراحة ويكّفر وهو مكّذب بشدة فال تصح صالة اْلنازة عليه أبي إن "

حال، أما إن كانت حالته ُمْشتـَبَـًها فيها وكأنه من املنافقني فال ضري يف الظاهر يف 
صالة اْلنازة عليه، ألن اْلنازة دعاء فقط، والرتك أفضل على أية حال". )قرار جملس 

 ( 119، ص ، نقال عن أقوال املصلح املوعود اين اإلفتاء الذي قبله اخلليفة الث
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 الكالم مع امليت بقوة الكشف ممكن
كان يقول: إن لألرواح   أن املسيح املوعود  يروي املفيت حممد صادق 

عالقة مع القبور، وأقول بناء على جتربيت الشخصية أن الكالم مع األموات ممكن، 
ولكن ذلك يتطلب قوة كشفية، وهذا ما ال حيظى به كل شخص. للروح عالقة 
مع القرب ومع السماء أيضا حيث تُعَطى مقاما. )ذكر احلبيب، للمفيت حممد 

 ( 187صادق، ص 

 األمواتاالستفاضة من 
سأل شخص: إذا كان ألحد يف حياته عالقة مع ميت أو كانت للمريد مع 

: يقول الصوفية أبن اإلنسان مرشده فهل ميكن أن يستفيض منها؟ فقال 
يستفيض بعد املمات أيضا، بل يقولون أبهنا تكون حمدودة يف احلياة يف دائرة 

به اْلميع، بل قد قيل ضيقة، مث تتوسع هذه الدائرة بعد املمات. هذا ما يقول 
عندما ينـزل من السماء ألنه سيكون جاهال  أيضا ماذا سيفعل عيسى 

ابلعلوم العربية؟ يقول البعض أنه سيتعلم العلوم العربية، ابإلضافة إىل احلديث 
والفقه. ويقول البعض أبنه من العار عليه أن يتتلمذ على يد شيخ، لذا فقد أِقرَّ 

وسيستفيض جالسا هنالك. ولكن احلق أن ِكال  يب أبنه سيجلس عند قرب الن
هذين األمرين خطأ، غري أنه يثبت من ذلك أهنم يعتقدون أبن االستفاضة من 
القبور ممكنة. وليكن معلوما أنه جيب أال يكون ذلك بطريق الشرك كما يالَحظ 

 ( 4-2م، ص 10/12/1905عادة. )احلكم، العدد: 

 نقل امليت من مكان إىل آخر
: إن مرزا أيوب بيك هو الشخص السعيد الوحيد  حممد صادق فيتامل يقول

 الذي مات قبل أتسيس "هبشيت مقربة" بعدة سنني، ولكن املسيح املوعود 
يف صندوق،  -من مدينة "فاضلكا" يف حمافظة فريوز بور-نقل رفاته تُ سح أبن 
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كر احلبيب، للمفيت وُتدَفن يف "هبشيت مقربة". وهبه هللا درجات عليا يف اْلنة. )ذ 
 ، احلاشية( 7حممد صادق، ص 

 الكشف عن وجه من كان مدفوان أمانة )مؤقتا( لرياه الناس
: لقد مضت ستة أشهر تقريبا على وفاة والديت، سأل شخٌص اخلليفة الثاين 

واآلن نريد أن ننقل التابوت إىل ربوة. مل أكن يف البيت عندما توفِّيت، فهل ميكنين 
 بوت وأرى وجهها؟ أن أفتح التا

برؤية جثة مرزا أيوب  اْلواب: الرؤية مسموحة، إذ قد سح املسيح املوعود 
بيك مع أهنا مل تكن يف التابوت أيضا. أما فيما يتعلق حبالة اْلثة فيمكن للطبيب 
أن حيكم فيها وليس املفيت. فإذا كانت حالة اْلثة سيئة فسترتك أتثريا سيئا. )أقوال 

 (131عن املسائل الفقهية، ص  املصلح املوعود 
من املقربة وُدفن يف "هبشيت  لسيالكويت عندما ُأخرج نعش املولوي عبد الكرمي ا

مقربة"، أظهر بعض الناس رغبتهم يف رؤية وجهه، فيقول بري سراج احلق نعماين 
  عن ذلك: "عندما ُأخرج نعش املولوي عبد الكرمي السيالكويت وأُريد نقله إىل

د "هبشيت مقربة" طلب الكثريون أن يروا اْلثة يف الصندوق... ولكن املسيح املوعو 
  ،مل يستحسن هذه الفكرة، ولكن عندما أصّروا كثريا سح هلم على مضض

ولكن ال أعرف هل رأوها أم ال، ألنين أيضا ما كنت أستحسن هذا األمر، ألن 
. )احلكم، ما كانوا يصرون عليه لغو، ويف ذلك معصية املسيح املوعود 

 ( 7م، ص 21/5/1919-14العدد: 

 نالدعاء برفع اليدين بعد الدف
يكتب بري سراج احلق نعماين أنه عندما أُخرج نعش املولوي من املقربة وُدفن يف 

قبل إخراج التابوت رافعا يديه واقفا قرب  هبشيت مقربة، دعا املسيح املوعود 
 القرب، وبعد الدفن أيضا. )املرجع السابق( 
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 الصوم ورمضان
ابتغاَء مرضاة هللا تعاىل، وكّل : "أمتُّوا صيامكم بصدٍق يقول املسيح املوعود 

َمن وجبْت عليه الزكاة فليؤدِّها، وكلُّ َمن وجب عليه احلج فليحّج ما مل يكن هناك 
 (15، ص 19مانع". )سفينة نوح، اخلزائن الروحانية، اجمللد 

 رؤية اهلالل
 ما تعريبه:  يقول املسيح املوعود 

ابلطريق القومي لتيسري أحكام الدين وتسهيلها قد أخرب الناس  احلق أن هللا 
مل أيمرهم خبصوص  فمثال، ومل يعرِّضهم عبثا لألمور الدقيقة واملعقدة. والسديد

وينبغي أن يغمضوا العيون ما مل يتأكدوا  مطلقابدء الصيام أن ال يثقوا ابلرؤية 
لواضح أن الطلب من . فا30يوما أو  29من قواعد النجوم الظنية أن الشهر 

دون مربر وتكليفا  إزعاجايعّد  ابحلركات الدقيقة للنجومالناس أن يتمسكوا دوما 
. كثريةأن يف مثل هذه احلساابت حتدث أخطاء   ال يطاق. كما من الواضح

أن ال يبقى الناس حمتاجني إىل املنجمني  الناس عامةناسب لفاألمر البسيط وامل
ار معرفة طلوع القمر على رؤيتهم. وإمنا جيب أن وعلماء اهليئة، فليجعلوا مد

يراعوا علميا أن ال يتجاوزوا الثالثني. كما ينبغي أن تتذكروا أن الرؤية تفوق 
القياسات الرايضية عند العقل، إذ أن فالسفة أورواب أيًضا حني وجدوا الرؤية 

ابتكار أنواع  فبربكة هذه الفكرة الطيبة متكنوا بتأييد القوة الباصرة من ،أكثر ثقة
وبواسطة الرؤية فقط قد اكتشفوا خالل أايم قليلة  ،اآلالت مثل املنظار واجملهر

احلقائق حول األجرام العلوية والسفلية اليت مل يكتشفها اهلندوس املساكني خالل 
آالف السنني بقياساهتم وتقديراهتم. أفرأيت كم تضم الرؤية من الربكات! 

يف الرؤية. فتأمْل قليال لرتى أنه لو كان  ب هللا فلتأسيس نيل هذه الربكات رغّ 
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عّدوا الرؤية كاهلندوس شيئا ابطال غري انفع، واعتمدوا على  قد أهل أورواب أيًضا
ملا متكنوا من  ،اليت ُكتبت جلوسا يف احلجرات املظلمة ،قةياحلساابت الدق

فأقول  اكتشاف هذه املعلومات احلديثة عن القمر والشمس والنجوم اْلديدة.
أن انظروا بفتح العيون كم تزخر الرؤية أبنواع الربكات وكم من نتائج  مرة أخرى

)الكحل لعيون اآلراي، اخلزائن الروحانية، اجمللد  رائعة تظهر منها يف هناية املطاف!
 (193-192ص  2

 ماذا لو حدث خطأ يف رؤية اهلالل؟
بل  مساء يوم الثالاثءهنا سأل شخص من مدينة سيالكوت أن اهلالل مل ُيشاَهد 

 -يوم األربعاء صباح قد بدأ من يف احلقيقة شوهد يوم األربعاء )بينما كان رمضان
: الناقل( لذا كان أول الصوم هو يوم اخلميس، فماذا علينا فعله اآلن؟ قال 

 "جيب أن تصوموا يوما عوضا عنه بعد رمضان". )بدر، العدد: 
 (7م، ص31/10/1907

 شهادة رؤية اهلالل
: أخربين ميان خري الدين السيكهواين خطيا يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

وقال: ُصمنا ذات مرة رمضان بناء على شهادة بعض غري األمحديني دون أن نرى 
اهلالل أبنفسنا، ويف اليوم نفسه وصلنا إىل قاداين عند الظهر تقريبا، وذكران أننا 

أيضا إىل املسجد فطلب كتب احلديث يف  صائمون. جاء املسيح املوعود 
احلال وبدأ التأمل فيها إبمعان شديد ألن الناس مل يصوموا ذلك اليوم يف قاداين. 
وُسئلنا: هل صمتم برؤية اهلالل أبنفسكم؟ قلنا: ال، رآه بعض غري األمحديني. 

الكتاب فورا وقال:  عندما قلنا أبن بعضا من غري األمحديني رأوه طوى 
، 2نكم رأيتموه أبنفسكم لذا بدأت ابلبحث. )سرية املهدي، اجمللدظننت أ

 (265الصفحة: 
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 التأخري يف السحور
: أخربين منشي ظفر أمحد الكفورهتلوي يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

فقال: كنت أُقيم يف غرفة ملتصقة ابملسجد املبارك، وكنت ذات مرة أتناول 
وقال بعد أن رآين: هل أتكل هذا الطعام  السحور إذ جاء املسيح املوعود 

البسيط؟ مث دعا املسؤول للتو وقال له: هل ُتطعم الضيوف عند السحور طعاما  
كهذا؟ اإلخوة املوجودون هنا ليسوا مسافرين، عليك أن تستعلم من كل واحد 
ْز هلم طعاما  ماذا حيب أن أيكل عادة، وماذا حيب أن أيكل يف السحور، وجهِّ

هم. فجاء املسؤول بطعام آخر يل ولكين كنت قد أكلت إىل ذلك حبسب رغبت
: كْل من فضلك، لقد رُفع ، فقال املسيح املوعود وكان األذان قد رُفع احلني

 (127، الصفحة: 2األذان مبكرا فال هتتم به. )سرية املهدي اجمللد
لقد : حدثين الدكتور حممد إساعيل وقال: يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

، م1895سنحت يل الفرصة لقضاء شهر رمضان كامال يف قاداين يف عام 
 املوعود املسيح وراء الرتاويح صالة أيالتهجد، صالة ألداء كامالً  شهرًا ووفقت
 .كان  فكان يصلي  الليل آخر يف أما الليل، أول يف الوتر صالة يؤدي

 ال هللا الكرسي آية بقراءة يبدأ كان مثىن، مثىن يؤديها التهجد صالة ركعات 8
 سورة الثانية الركعة ويف منها، األوىل الركعة يف العظيم العلي وهو... هو إال إله

 برمحتك قّيوم اي حيّ  اي" ورد من والسجود الركوع يف يكثر وكان اإلخالص،
 دوًما السحور يتناول وكان. ساعه إبمكاين كان بصوت يقرأه وكان ،"أستغيث

 للفجر يؤّذن كان أنه حَّت أحياانً  السحور تناول يؤخر وكان التهجد، أداء بعد
 أذان هناية حَّت السحور تناول يواصل أحياانً  وكان أيكل، يزال ال وهو أحياان
 .الفجر
 له عالقة وال املشرق، من الصادق الصبح يطلع أن إىل التسّحر جيوز: أقول

 لذلك الصادق الصبح بطلوع مرتبطا الفجر أذان توقيت كان ملا ولكن. ابألذان
 يف يُرَفع كان الصبح أذان ولعل. السحور وقت هناية األذان أن الناس حيسب
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 أيضا ذلك قبل أحياان يُرفع كان ولعله فورا، الصادق الصبح طلوع عند قاداين
 املوعود املسيح كان املناسبات هذه مثل ففي املطلوب، احلذر عدم نتيجة خطأ
 ابألذان يتقيد يكن ومل الصادق، الصبح يتبني حَّت السحور تناول يواصل .
 الناحية من الصادق الصبح طلوع ُحّدد إذا أنه املسألة هذه يف الشريعة مراد ليس

 تناول عن التوقف ينبغي أنه مرادها بل فوًرا، الطعام ترك ينبغي الدقيقة العلمية
 هو وهذا الناس، عامة نظر يف الصباح من األبيض اخلط يظهر عندما الطعام
 أن احلديث يف ورد ولقد. احلكم هذا تذكر اليت اآلية يف" يتبني" كلمة مدلول

 يؤذن حَّت مواصلته ميكنكم بل بالل أذان عند السحور ترتكوا ال: قال  النيب
 مل ما األذان يرفع يكن ومل ضريًرا كان مكتوم أم ابن ألن وذلك مكتوم، أم ابن
، الصفحة: 1الصباح. )سرية املهدي، اجمللد أسفر قد أنه ضجة اْلميع يثر

295-296) 

 مثال على اختاذ احليطة يف وقت السحور
احلافظ نور حممد من "فيض هللا  حدثين: يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

شك" أنه حدث ذات مرة أن أّذن شخص يف شهر رمضان عند السحور قبل 
إىل املسجد وقال: ما إن قرّبت كأس  املوعد احملدد. مث جاء املسيح املوعود 

احلليب إىل فمي إال وسعُت صوت األذان فصرفُتها فورا. قال أحد احلضور: ما 
 زال هناك وقت لألكل والشرب، فقال: ال يروق يل أن أتناول شيئا بعد األذان. 

أخذ  أقول: إذا كانت هذه الرواية صحيحة فمعناها أن املسيح املوعود 
أال  حينذاك بعني االعتبار لنفسه فقط، وإال كان من عادته احليطة واحلذر 

حيسب الوقت ابألذان بل بظهور اخليط األبيض من الفجر. وكان يفّضل يف ذلك 
أيضا أن يتبني طلوع الفجر كما هو منطوق اآلية القرآنية. ولكن كما يقول 

الصفحة:  ،1الصلحاء أن هناك فرقا بني الفتوى والتقوى. )سرية املهدي، اجمللد
520 ) 
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 عدم الصوم يف السفر أمٌر وليس خيارا
َفَمْن  : ما حكم الصيام يف السفر؟ فقال: يتبني من القرآن الكرمي: ُسئل 

ٍم أَُخرَ  ٌة ِمْن أايَّ أي جيب أال يصوم املريض  َكاَن ِمْنُكْم َمرِيًضا أَْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ
وال املسافر، وهذا أمٌر مؤكد. مل يقل هللا تعاىل أبن يصوم َمن يقدر وال يصوم من 
ال يقدر. فأرى أنه جيب أال يصوم املريض وال املسافر. وألن معظم الناس يصومون 
عادة، لذا لو صام أحد نظرا إىل تواتر عمل األمة فال أبس يف ذلك، ومع ذلك ال 

ٍم أَُخرَ هتمام بـ: بد من اال ٌة ِمْن أايَّ   ِعدَّ
: جيب على اإلنسان أن يصوم بسماع هذا الكالم قال املولوي نور الدين 

  بضعة أايم من كل شهر.
الذي يصوم بتكّبد صعوابت إن  قال مرة: نريد أن نضيف أن املسيح املوعود 

السفر فكأنه يريد أن يُرضي هللا بقوته، وال يريد أن يُرضيه بطاعة أمره، وهذا خطأ. 
هو اإلميان الصادق. )احلكم، العدد:  يف األوامر والنواهيإن طاعة هللا 

 (7م، ص31/1/1899

 املسافر واملريض ال يصومان
اإلخوة اآلخرون الهور، وبعض  علم املسيح املوعود أن الشيخ حممد جّتو جاء من

أيضا، فخرج نتيجة أخالقه الفاضلة وكان عازما على اخلروج للتنـزه ليقابل اإلخوة 
سيخرج فاجتمع معظمهم يف  أيضا. ملا كان اإلخوة يعلمون سلفا أنه 

من الباب أسرع إليه اإلخوة وال إسراع الفراشة  املسجد الصغري. عندما خرج 
إىل الشيخ املذكور، وبعد التحية املسنونة، جرى احلوار  إىل األزهار. نظر 

 التايل: 
 املسيح املوعود: هل أنت خبري؟ أنت من معارفنا القدامى. 

 اباب َجتُّو: احلمد هلل، أان خبري. 
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خماطبا احلكيم حممد حسني قريشي: جيب عليك أن هتتم  -املسيح املوعود: 
سكنا مرحيا وإذا احتجَت إىل طعاما و له بصاحبنا حبيث ال يواجه أية مشكلة. دبِّر 

 شيء أخربين. وقل مليان جنم الدين أن يهّيئ له طعاما مناسبا وما حيبه الضيف. 
 احلكيم حممد حسني: حسنا اي سيدي، لن يواجه مشكلة إبذن هللا.

 خماطبا ميان جتو: أنت مسافر، فلعلك مل تُصم؟  -املسيح املوعود: 
 بل أان صائم.  ال، اباب جتو:

 أجازاملسيح املوعود: احلق أن العمل برُخص القرآن الكرمي أيضا من التقوى. لقد 
فيجب العمل هبذا  وسح هلما أن يصوما يف أايم ُأخر،لمسافر واملريض لهللا تعاىل 

األمر أيضا. لقد قرأت أن معظم األكابر ذهبوا إىل أنه إذا صام أحد يف السفر 
عصية ألن اهلدف هو نيل رضا هللا ورضا هللا يكمن يف واملرض فهو يرتكب م

الطاعة. أي جيب أن يطيع املرء ما أيمر به هللا وال يضيف إليه شيئا من عنده. لقد 
ٍم أَُخر :أمر هللا  ٌة ِمْن أايَّ )البقرة:  َمْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِيًضا أَْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ

(، مل يوضع هنا أّي شرط عن كيفية السفر أو املرض. أان ال أصوم يف 185
السفر، وال يف املرض. ومل أصم اليوم أيضا ألن صحيت ليست على ما يرام. املرض 

 خيف قليال ابملشي لذا سأخرج للتنـزه، فهل سرتافقين؟
أن هذا أمر هللا اباب جتو: ال، ال أستطيع املرافقة، ميكن أن تذهب أنت. صحيح 
 ولكن ما دامت ليست هناك مشكلة يف السفر فلماذا ال نصوم؟ 

املسيح املوعود: هذا رأيك، أما القرآن الكرمي فلم يذكر املشكلة أو عدمها. لقد 
تقّدمَت يف السن، وال اعتبار للحياة. جيب على اإلنسان أن خيتار طريقا يرضي به 

 هللا وينال اإلنسان صراطا مستقيما. 
اباب جتو: لقد جئُت هبدف االستفادة فقط، حَّت ال أموت يف الغفلة وحمروما من 

 هذا الصراط إذا كان هو الصراط املستقيم. 
املسيح املوعود: هذا املوقف جيد. سأعود بعد أن أمتشى قليال ولك أن تسرتيح. 

 ( 14م، ص31/1/1907. )احلكم، العدد: (قال حضرته هذا وذهب للنـزهة)
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حول صوم املريض واملسافر، فقال املولوي نور الدين أبن ث يدور كان احلدي
الشيخ ابن العريب يقول أبنه إذا صام مريض أو مسافر يف رمضان، وجب عليه أن 

َفَمْن َكاَن ألن هللا تعاىل يقول: بعد استعادة الصحة  يصوم بعد مرور رمضان
ٌة ِمْن  ٍم أَُخرَ ِمْنُكْم َمرِيًضا أَْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ (، مل يقل هللا هنا أنه 185)البقرة:  أايَّ

إذا صام مريض أو مسافر يف رمضان إبصرار أو رغبة يف قلبه فال حاجة به إىل 
الصوم بعد ذلك. هذا أمر صريح من هللا أن يصوم فيما بعد، فإن الصوم بعد 

إضايف رمضان واجب عليه على أية حال. وإذا صام يف األايم املتخللة فهذا أمر 
 ورغبته الشخصية، وهذا ال يرفع أمَر هللا ابلصوم فيما بعد. 

: الذي يصوم رمضان يف حالة السفر واملرض يعصي فقال املسيح املوعود 
صريَح أمر هللا تعاىل. لقد قال هللا تعاىل صراحة أبن ال يصوم املسافر واملريض، بل 

حبسب أمر هللا، ألن  يصومان بعد استعادة الصحة وهناية السفر. فيجب العمل
أعماله. مل حيدد  قوةالنجاة تتوقف على فضل هللا تعاىل، وال ميكن ألحد أن يناهلا ب

هللُا السفر قصريا كان أم طويال، ومل حيدد املرض أيضا بسيطا كان أم شديدا، بل 
األمر عام وجيب العمل به. فلو صام املسافرون واملرضى لُعدُّوا من العصاة. )بدر، 

 (7م، ص17/10/1907 العدد:

 ابإلفطار وقت الظهر أمر املسيح املوعود 
: لقد روى ميان رمحة هللا بن ميان عبد هللا يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

جاء ذات مرة إىل لدهيانه يف شهر  أن املسيح املوعود  السنوري 
رمضان... وقد سافران من غوث غرهـ إىل لدهيانه وحنن صائمون. علم املسيح 

من والدي احملرتم أو علم من غريه )ال أذكر ذلك جيدا( أبن  املوعود 
: اي ميان عبد هللا، كما أن هللا القادمني من غوث غرهـ كلهم صائمون، فقال 

لك أمر ابإلفطار يف السفر. عليكم أن تفطروا كلكم. وكان تعاىل أمر ابلصوم كذ
 (125، الصفحة: 2ذلك بعد الظهر. )سرية املهدي، اجمللد
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 ابإلفطار بعد العصر أمر املسيح املوعود 
: حدثين ميان عبد هللا السنوري وقال: يف يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

رمضان وكان صائًما. كان الوقت ما  أوائل األايم جاء إىل حضرته ضيف يف شهر
بعد العصر، حيث معظم النهار كان قد مضى. قال حضرته للضيف أن يُفطر. 
فرد: مل يبق من النهار إال وقت يسري فال داعي لإلفطار اآلن. قال حضرته: هل 
تريد أن ترضي هللا تعاىل بقوة أعمالك؟ ال يرضى هللا تعاىل ابلعناد بل ابلطاعة. 

 تعاىل قد قال عن املسافر أال يصوم فعليه أال يصوم، فأفطر الضيف. فما دام هللا
 (97، ص: 1)سرية املهدي، اجمللد

 إبفطار الصوم يف السفر أمر 
يقول املنشي ظفر أمحد الكفورهتلوي: ذات مرة حضرُت أان واملنشي أروري 

عود خان والسيد خان حممد خان اللدهيانوي رضي هللا عنهم لزايرة املسيح املو 
يف شهر رمضان، وكنُت صائما ولكن رفيقاَي مل يكوان صائَمنِي. حضران إىل 

ومل يبَق على وقت الغروب إال وقت قصري، فقاال للمسيح  املسيح املوعود 
ن ظفر أمحد صائم. فدخل حضرته إىل بيته فورا وجاء بكأس إ املوعود 

شراب حلٍو وقال: أفِطْر، ال جيوز الصوم يف السفر. فنّفذُت أمره، مث ظللنا 
بثالث ُكؤوس يف  نصوم حبكم إقامتنا. عند اإلفطار جاء املسيح املوعود 

صحن كبري، أردان اإلفطار وقلُت: اي سيدي! كأٌس واحدة ال تكفي للمنشي 
ودخل بيته فورا وجاء إببريق كبري مليء  )أي املنشي أروري خان(. ابتسم 

بشراب حلٍو وسقا املنشي احملرتم. فأهنى املنشي احملرتم الشراَب كله واضعا يف 
، ص 4. )أصحاب أمحد، جملداحلسبان أنه يشرب من يد املسيح املوعود 

 وي( ، الطبعة احلديثة، رواية املنشي ظفر علي الكفورهتل224
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 اإلفطار أثناء السفر
صاحب احملل  -: أخربين ميان فضل حممديقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

سافر ذات مرة إىل بلدة "دهاريوال" للمثول  خطيا أنه  -يف حارة دار الفضل
أمام احملكمة يف قضية رفعها املولوي حممد حسني البطالوي، كان املوسم صيفا 
والشهُر رمضان. فاجتمع يف دهاريوال كثري من اإلخوة من األماكن اجملاورة وكان 

دة معظمهم صائمني. يف هذه األثناء أرسلت سيدة من عائلة السيخ املعروفة يف بل
. قدمت السيدة املذكورة األرز ، فقبلها "كهندي" دعوة إىل حضرته 

الـُمَحلَّى وغريه. عندئذ ذكر له بعض اإلخوة أهنم صائمون، فقال: ال جيوز الصوم 
 (303، الصفحة: 2يف السفر، فأفطر اْلميع. )سرية املهدي، اجمللد

 العمل برخصة عدم الصوم يف السفر دون خوف اللوم 
: حدثين َمِلك موال خبش املتقاعد عن احبزاده مرزا بشري أمحد يقول الص

ذات مرة إىل  املولوي عبد الرمحن مبشر خطيا وقال: جاء املسيح املوعود 
الل"  غنياأمرتسر يف شهر رمضان، وكان املقرر أن يلقي حماضرة يف جممع "اببو 

الذي اسه احلايل هو: "بندي ماترم ابل". مل يكن حضرته صائما لكونه مسافرا، 
فقّدم له مفيت فضل الرمحن فنجاان من الشاي يف أثناء إلقائه احملاضرة، ولكن 

استمر يف إلقاء  مل يتنبه إليه، مث تقدم املفيت قليال ولكنه  املسيح املوعود 
أكثر، فأخذ حضرته  ان إىل املسيح املوعود احملاضرة. مث قّرب املفيت الفنج

الفنجان وشرب منه. عندها أاثر الناس ضجة وقالوا: هذا هو احرتام رمضان، فهو 
عن األنظار. جيء  ال يصوم، وبدأوا يهذرون حَّت انقطعت احملاضرة وتوارى 

. وبدأ الناس يرموهنا ابألحجار ابلسيارة قرب الباب من جهة أخرى ودخلها 
وصل إىل مكان إقامته خبري  كثريا حَّت انكسر زجاج السيارة، ولكنه   وشغبوا

 وعافية. 



 فِقْهُ املَسِيْح 190
 

جعل الناس املرزا  لقديقول الراوي أبننا سعنا فيما بعد أن شيخا غري أمحدي قال: 
نبيا اليوم! ولكين مل أسع ذلك من لسانه. خرجنا مع املولوي احلكيم نور الدين 

له أبن الناس ال يزالون يرشقون ابحلجارة ويثريون الشغب والضجيج لذا  وقلنا
: لقد ذهب من كانوا يريدون ميكنك أن تتوقف قليال فقال اخلليفة األول 

 ضربَه، ومن سيضربين؟ 
وملا كان الضجيج والفساد كله قد حدث نتيجة تقدمي مفيت فضل الرمحن فنجاان 

ال له اْلميع: ملاذا فعلَت ذلك؟ يقول من الشاي وأاثر الناس الضجة لذا ق
الراوي: أان أيضا قلُت له الكالم نفسه، حَّت تضايق السيد فضل الرمحن. يقول 
الراوي أبن املرحوم ميان عبد اخلالق األمحدي قال يل فيما بعد أنه عندما ُعرض 

أن مفيت فضل الرمحن تسبب يف إحداث اخللل يف  على املسيح املوعود 
: مل يعمل شيئا سيئا، بل احلق أن هللا تعاىل قد أمر بعدم ل احملاضرة فقا

الصوم يف السفر، وقد هيأ هللا تعاىل فرصة لنشر أمره بواسطة فعلي هذا. يقول 
تشجع أكثر.  الراوي أنه عندما سع مفيت احملرتم جواب املسيح املوعود 

 (147، الصفحة: 2)سرية املهدي، اجمللد

 صوم املسافر عند اإلقامة
أبنه لو قد أفَّت  : ُعرض سؤال أن املسيح املوعود يقول اخلليفة الثاين 

وا عصاة. ولكن قد ُنشر من ِقبلي إعالن يف جريدة ُعدُّ ل املريض واملسافر صام
"الفضل"، أن األمحديني الذين سيحضرون هنا للجلسة السنوية ميكنهم أن 

 م أُخر فال اعرتاض عليه. يصوموا يف أثناء تواجدهم هنا، ومن أفطر وصام يف أاي
فأوال أريد القول هبذا الشأن أنه مل تُنشر فتواي يف "الفضل"، غري أن هناك فتوى 

 ُنشرت برواييت.  املسيح املوعود 
احلقيقة أنين كنُت يف أوائل خالفيت أمنع من الصوم يف السفر ألنين رأيُت أن 

أيُت أن مرزا يعقوب ما كان يسمح للمسافر ابلصوم. وقد ر  املسيح املوعود 
وقت العصر وكان صائما، فأمره املسيح املوعود يف رمضان بيك جاء ذات مرة 
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  ابإلفطار وقال أبن الصوم يف السفر ال جيوز. وقد طال احلوار والنقاش حول
أنه قد يكون مدعاة لعثار أحد. فجاء  هذا املوضوع حَّت ظن اخلليفة األول 

 يف اليوم التايل بنص البن العريب جاء فيه أبنه أيضا يقول بذلك.
فقد أثَّر هذا األمر يفَّ حبيث كنُت أمنع من الصوم يف السفر. صدف ذات مرة أن 
جاء املولوي عبد هللا السنوري لقضاء أايم رمضان هنا، وقال: سعُت أنك متنع 

ن اخلارج، ولكنين رويُت أن شخصا جاء إىل هنا وقال للمسيح صوم القادمني م
أنه ينوي اإلقامة، فهل جيب أن يصوم يف أثناء ذلك أم ال؟ فقال  املوعود 
 نعم، تستطيع أن تصوم، ألن قاداين وطن اثٍن لألمحديني. مع أن املرحوم :

 مل أقبل ولكنين املولوي عبد هللا كان من املقربني جدا إىل املسيح املوعود 
روايته. وعندما أخذُت شهادة الناس اآلخرين هبذا الشأن تبني أن املسيح املوعود 

   كان يسمح ابلصوم يف أثناء اإلقامة يف قاداين، وال يسمح به يوم القدوم
ويوم الذهاب، لذا اضطررت إىل أن أغرّي موقفي السابق. مث عندما نشأ السؤال 

السنوية هذا العام يف شهر رمضان أن يصوموا  عما إذا كان على القادمني للجلسة
شهر رمضان يف عهد املسيح  ت اْللسة يفأم ال. قال شخص أنه عندما حلّ 

كنت ممن أطعم الضيوَف السحوَر. حينها سحُت للقادمني للجلسة   املوعود 
يف ظل هذه الظروف، فهذه فتوى املسيح  -أثناء إقامتهم هنا -أن يصوموا 

أصال. كان العلماء القدامى جييزون الصوم يف السفر أيضا، أما يف  املوعود 
هذه األايم فال يرى املشايخ غري األمحديني السفَر سفرا أصال، ولكن املسيح 

منع من الصوم يف السفر. وهو الذي قال أبن الصوم يف حالة  املوعود 
. تواه األخرىفونرتك حدى فتاواه املكث يف قاداين جائز. فال جيوز أن أنخذ إب

 ( 4-3م، الصفحة: 4/1/1934)الفضل، العدد: 
 )هناك رواية حول هذه املسألة يف سرية املهدي( جاء فيها:

أن زوجة املرحوم الدكتور خليفة رشيد الدين  يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 
م 1903أخربتين خطيا بواسطة ْلنة إماء هللا قاداين وقالت: لقد حدث يف عام 

فسأله "ُررْكي" وكانت لدينا إجازة ألربعة أايم،  منُت أان والدكتور املرحوم أن جئ
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لعلكما مل تصوما يف السفر؟ فقلنا ال. هيأ لنا حضرتُه السكن يف  حضرته 
"الغرفة الوردية". قال له الدكتور احملرتم: سوف نصوم هنا، فقال حضرته حسنا: 
لكنك يف سفر. فقال الدكتور: سنقيم هنا بضعة أايم وأحب أن أصوم. فقال 

ما هو اخلبز حضرته حسنا، سُأطعمكم اخلبز الكشمريي. فتساءلنا يف أنفسنا 
الكشمريي اي تُرى؟! فلما حان موعد التسحر بعد صالة النوافل والتهجد وحضر 

يف  )الكائنةبنفسه إىل الغرفة الوردية  الطعام جاء سيدان املسيح املوعود 
وكان حضرة املولوي عبد الكرمي يقيم يف الطابق الثالث  (الطابق السفلي من البيت

لسيدة كرمي يب يب اليت كانت تسمى "املولوية"  للبيت، وكانت زوجُته األوىل ا
كشمريية، وكانت تعّد اخلبز اْليد. كان حضرته قد طلب منها إعداد اخلبز لنا.  
كان اخلبز الساخن أييت من فوق وكان حضرته يضعه أمامنا بيده، ويقول: كلوا 
جيدا. كنت أستحيي وكان زوجي أيضا يشعر ابخلجل، لكن أتثري لطف حضرته 

كان يهز  كل ذرة من كياننا فرحًة، ويف هذه األثناء رُفع األذان فقال   وشفقته
 استمروا يف األكل، فما زال هناك متسع من الوقت. مث قال: قد قال هللا :
  :يف القرآن الكرمي َلُكُم اخْلَْيُط اأْلَبـَْيُض ِمَن اخْلَْيِط َ ُكُلوا َواْشرَبُوا َحَّتَّ يـَتَـبَـنيَّ

، لكن الناس ال يعملون به. فكلوا إذ ما زال هناك وقت اْلَفْجرِ اأْلَْسَوِد ِمَن 
طويل، إذ قد َرفع املؤذُن األذان قبل املوعد. ظل حضرته معنا ويتمشى وحنن 
أنكل، ومع أن الدكتور احملرتم قال له مرارا أن جيلس أو ينصرف وأان سوف أتناول 

بل ظل يكرمنا ويضيِّفنا،  اخلبز من اخلادمة، أو ستتناوله زوجيت، لكنه مل يقبل،
، 2وكان يف الطعام طبيخ لذيذ وشعريية مع احلليب أيضا. )سرية املهدي، اجمللد

 (203-202الصفحة: 
عن الصوم أنه إذا كان  يقول السيد حممد َسْرَور شاه: قال املسيح املوعود 

أحد ينوي اإلقامة يف مكان أكثر من ثالثة أايم فيمكن أن يصوم، وإال فال. وإذا 
صام يف قاداين مع إقامته فيها لفرتة أقصر فال حاجة به إىل إعادة الصوم فيما 

 ، دار اإلفتاء، ربوة( 5، سجل رقمبعد. )فتاوى السيد حممد سرور شاه 
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 ملرضاإلفطار عند اإلصابة اب
: حدثين الدكتور مري حممد إساعيل وقال: يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

يف لدهيانه وكان صائما يف رمضان وأصيب  ذات مرة كان املسيح املوعود 
بنوبة ضعف القلب فربدت أطرافُه. كان وقت غروب الشمس قريبا جدا، ولكنه 

  أفطر فورا. كان  خيتار طريقا سهال يف الشريعة دائما. يقول الصاحبزاده
أن هناك حديثا مرواي عن عائشة رضي هللا عنها جاء فيه أن  مرزا بشري أمحد 

 (637، الصفحة: 2كان خيتار أسهل الطرق دائما. )سرية املهدي، اجمللد  النيب 

 اإلذن ابلصوم يف مرض بسيط
: ذات مرة قضيُت العشر األواخر من رمضان يقول املنشي حبيب الرمحن 

يصاب حبمى الرعشة كل  يف قاداين. يف تلك األايم كان املسيح املوعود 
يوم، فكان يصاب هبا بعد الظهر، فكان يشرتك يف صالة الظهر وما كان يقدر 
على االشرتاك يف بقية الصلوات. وكان جيلس أحياان قبل صالة الظهر النتظار 

، ومل حيدث أن أبقى بعيدا من عاديت أن أصلي حتما بقربه املصلني. كان 
عنه. ومرة واحدة كنت بعيًدا عن حضرته، ولكن هللا جعل يل سبيال ألصلي 
ابلقرب منه. فكلما جاء حضرته لصالة الظهر كنت أسأله عن حاله، فكان 
، أشعر بشدة الربد. ولكنه كان  يقول: أشعر ابلربد. وكان يقول أحياان: َصلِّ

صوم على الرغم من اعتالل صحته. قلُت له ذات يوم: أنت تصاب ابحلمى، ي
 -أي عند اإلصابة ابحلمى-وقد مضت على هذه احلال عدة أايم، فلو أفطرَت 

لكان أحسن، فقال: ال أشعر ابألمل بسبب الصوم بل أشعر ابلراحة، وال أشعر 
أصوم. كانت  ابْلوع والعطش، غري أنين أشعر ابألمل ليال أكثر نسبيا، لذا

( 54-52يذهب للتنـزه. )الدفرت القلمي، ص  احلمى تزول صباحا فكان 
، الطبعة احلديثة، رواية املنشي 398-397، ص 10)أصحاب أمحد، جملد

 حبيب الرمحن(
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 والصوم يف املرض املسيح املوعود 
معتّل الصحة، فهل كان  : ملا كان املسيح املوعود ُسئل املصلح املوعود 

 : يصوم؟ فقال 
يصوم كثريا، ولكنه ملا كان قد ضُعف كثريا يف الفرتة  كان املسيح املوعود 

. )املراد هو: 7، 6، 5األخرية وتفاقم املرض أيضا لذا مل يصم لثالث سنني، أي: 
)جريدة الفضل، العدد:  الناقل( -م 1907م، و1906م، 1905

 (7م، ص12/6/1922
: حدثتين والديت وقالت: ملا تعرض املسيح لصاحبزاده مرزا بشري أمحد يقول ا

لنوابت املرض مل يُصم رمضان يف تلك السنة وأدى الفدية. ملا جاء  املوعود 
يصوم ولكنه تعرض للنوابت نفسها بعد مثانية أو تسعة  رمضان التايل بدأ 

مضان التايل صام لعشرة أايم، فرتك صيام بقية أايم رمضان وأدى الفدية. مث يف ر 
أايم أو أحد عشر يوًما، مث عاودْته النوابُت نفسها فاضطر إىل ترك الصوم لبقية 
أايم الشهر وأدى الفدية عنها، مث يف رمضان من السنة التالية كان اليوم الثالث 

للنوبة فأفطر ومل يُصم بقية أايمه وأدى  عشر من رمضان عندما تعرض 
كل شهِر رمضان أبكمله إىل ما قبل وفاتِه بسنتني   ام الفدية. مث بعد ذلك ص

 أو ثالث إذ مل يستطع أن يصوم بسبب الضعف، فظّل يؤدي الفدية. 
سألُت والديت: هل قضى حضرته ما تركه من الصوم جراء نوابت مرضه يف 

 البداية؟ قالت: ال، بل اكتفى أبداء الفدية.
 أقول: ملا بدأت نوابت الصداع مع برودة األطراف تعاود املسيح املوعود 

أدى ذلك إىل ضعِفه وتدهوِر حالِته الصحية، فكان ال يصوم، ومل يكن يرى يف 
نفسه القدرة على الصيام إىل شهر رمضان من السنة التالية. إال أنه ملا كان حيل 

ة إال أنه كان يتعرض للنوابت يبدأ بصيامه شوقًا يف العباد شهر رمضان كان 
، 1نفسها فكان يفطر ويؤدي الفدية عن بقيته. وهللا أعلم. )سرية املهدي، اجمللد

 (59ص 
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 املسافر واملريض يدفعان الفدية
: لقد أسس هللا الشريعة على اليسر، فمن كان ذا سعة يقول املسيح املوعود 

والفدية هي إطعام مسكني. )بدر، من املسافرين واملرضى فليدفعوا فدية الصوم. 
 (7م، ص 17/10/1907العدد: 

 اهلدف من الفدية
يف إحدى املرات خطر ببايل سؤال عن األمر أبداء الفدية، فعلمُت أهنا تسبب 
التوفيق للصيام. إن هللا تعاىل هو املوفِّق لكل شيء، فيجب أن نطلب كل شيء 

ب للمسلول أيضا قوة على من هللا وحده. إنه هو القادر القدير على أن يه
فالفدية ُتدفع للحصول على القوة والتوفيق، وهذا ال يتأتى الصيام إذا أراد ذلك. 
لذا فاألنسب للذي هو حمروم من الصيام أن يدعو هللا تعاىل إال بفضل هللا تعاىل. 

أْن اي إهلي إن شهرك هذا شهٌر مبارٌك وأان ال أزال حمروًما من بركاته، وال أدري هل 
كون على قيد احلياة يف العام القادم أم ال، أو هل أقدر على صيام األايم الفائتة أ

التوفيَق. وإنين على يقني أن هللا تعاىل سوف  أم ال. لذا جيب أن يسأل هللَا 
 (52م، ص 12/12/1902يوفُِّق شخًصا كهذا. )البدر، العدد: 

 الفدية ال ُتسقط الصوم الفائت
: الفدية ال ُتسقط الصوم الفائت، وإمنا هي فدية ألنه مل يقول املصلح املوعود 

أن يشرتك يف العبادة مع سائر املسلمني يف هذه  -بسبب عذر شرعي-يستطع 
األايم املباركة. فاألعذار على نوعني: عذر مؤقت وعذر دائم، وجيب أداء الفدية 

ال العذر ولو حال القدرة على أدائها سواء كان العذر مؤقتا أو دائما. أما إذا ز 
بعد سنة أو سنتني أو ثالث سنوات فعليه أن يصوم، وإن أدى الفدية، اللهم إال 
إذا كان عذر املرض مؤقتا من قبل، وكان املريض ينوي الصوم عندما يسرتد صحته 

، ولكن صحته تدهورت بصورة دائمة. أما من كان قادرا على يف مستقبل األايم
فيجب عليه أن يُطعم مسكينا فديًة يف رمضان،  -مريضا كان أم مسافرا-اإلطعام 
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ويصوم يف أايم أُخر. هذا هو مذهب اإلمام املهدي واملسيح املوعود إذ كان يؤدي 
الفدية دائما لألايم الفائتة يف رمضان وبعد ذلك يصوم أيضا؛ وهذا ما كان ينصح 

 ( 389، ص2به اآلخرين. )التفسري الكبري، اجمللد

 َمن ُتدفع له الفدية
رض سؤال آخر للسائل نفسه: الذي ال يقدر على الصوم، عليه أن يطعم عُ 

املساكني فديًة، فهل جيوز إرسال هذا املبلغ إىل صندوق اليتامى يف قاداين؟ قال 
 ال أبس يف ذلك، لو أطعم املساكني يف مدينته أو أرسل النقود إىل صندوق :

 ( 4 م، ص7/2/1907اليتامى واملساكني هنا. )بدر، العدد: 

 األجري أيضا يف حكم املريض
( أحياان حيل شهر رمضان يف أايم يكون فيها املزارعون حباجة إىل العمل 1)

مثل احلرث والزراعة، وكذلك األجراء الذين يكسبون لقمة العيش ابألجرة  املتواصل
 ال يستطيعون الصوم، فما حْكمهم؟ 

: األعمال ابلنيات، الناس خيفون ظروفهم. كل واحد يستطيع أن يقدِّر فقال 
ظروفه ابلتقوى والنـزاهة. فإذا كان يستطيع أن يستأجر شخصا مكانه فليفعل وإال 

 فهو يف حكم املريض، وليصم حني يتيسر له. 
أبن معناه: الذين ال يستطيعون. )بدر،  َوَعَلى الَِّذيَن يُِطيُقونَهُ وقال عن: ( 2)

 (7م، ص9/1907/ 26العدد: 

 من أّي عمر جيب البدء ابلصوم؟
عاما ظلم حبسب رأيي،  12: إن إكراه طفٍل أصغر من يقول اخلليفة الثاين 

عاما فقد أخطأ. جيب تعويده على  15و 12ومن أكره طفال يرتاوح عمره بني 
عاما من العمر جيب أن حُيَسب  18ويف  عاما من العمر، 15الصوم بدءا من 

 الصوم فرضا. 
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ما كان  أذكر عندما كنا صغارا كنا موَلعني ابلصيام ولكن املسيح املوعود 
يسمح لنا بذلك. وبدال من دفعنا إىل الصوم كان يُرعبنا منه دائما. )الفضل، 

 ( 7م، ص11/4/1925العدد: 
أيضا: "فلنعلم أن الشريعة قد منعت الصغار الذين هم  املوعود  صلحيقول امل

يف سن صغري من أن يصوموا، ولكن إذا أوشكوا على البلوغ وجب تدريبهم على 
  -قد سح يل ابلصوم ألول مرة  بعض الصيام". إن سيدان املسيح املوعود 

عندما كنُت يف الثانية أو الثالثة عشرة من عمري. ولكن بعض  -كما أذكر
ُيكرهون صغارهم على الصوم وهم يف السادسة أو السابعة، ويظنون أن  احلمقى

هذا عمل صاحل. هذا ليس عمل ثواب وإمنا هو ظلم. هذا السن سن منوهم. نعم 
عندما يوشكون على سن البلوغ والصوم جيب تدريبهم على الصيام. ولو نظران إىل 

أو  عشرة ب الثانيةوإذنه، فالّسن املناسب لذلك هو قر  سنة املسيح املوعود 
الثالثة عشرة. فيجب أن يصوموا عندئذ بضعة أايم يف كل رمضان إىل أن يبلغوا 

سح  عندي. أتذكر أن املسيح املوعود  والصوم الثامنة عشرة وهو سن البلوغ
فقط يل ابلصوم ليوم واحد يف أول مرة. يف هذا السن يكون عند الصغار شوق 

أكثر من يوم، ولكن من واجب اآلابء أن يريدون أن يصوموا لذلك  للصيام
مينعوهم من ذلك. مث أييت سن جيب فيه على اآلابء أن يشجعوهم على صيام 
بضعة أايم، ويراقبوهم حَّت ال يتجاوزوا احلد. وكذلك جيب على اآلخرين أن ال 
يعرتضوا على الصغار فيقولوا ملاذا ال يصومون الشهر كله؟ فهذا الصغري لو صام يف 

ن املبكرة يصعب عليه الصوم يف املستقبل. مث إن بعض األطفال يكونون هذه الس
ضعاف البنية. ولقد رأيت بعض األطفال أيتون مع آابئهم لزايريت، وخيربين األب 
أن الطفل يف اخلامسة عشرة مثال من عمره مع أنه يبدو ابن سبع أو مثاين سنوات. 

يبا من احلادية والعشرين. وعلى أرى أن مثل هذا الطفل ال يبلغ سن الصيام إال قر 
النقيض يكون هناك بعض األطفال األقوايء الذين يبدون يف الثامنة عشرة من 
عمرهم بينما يف احلقيقة هم يف اخلامسة عشرة. ولو أخذ هؤالء بظاهر كالمي، 
وقالوا إن سن الصوم هو الثامنة عشرة، فإهنم ال يظلمونين، ولكن أنفسهم 
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أحدا عاب صغريا مل يصم شهرا كامال فال يظلم إال يظلمون. وكذلك لو أن 
  )٣٨٥، ص ٢نفسه. (التفسري الكبري، ا&لد

  منع الصوم يف الصغر

حيب  �رضي هللا عنها: مل يكن املسيح املوعود  تقول السيدة نواب مباركة بيغم
أن يطلب منا أن نصوم قبل بلوغ سن الرشد. فكنا نصوم يوما أو يومني فقط. 

بعد أول صيام قامت والديت احملرتمة بعمل مأدبة كبرية، أي دعت عندما أفطرت 
هلا سيدات اجلماعة. مث صمُت يف رمضان يف العام الثاين أو الثالث بعد ذلك 

 �. كان أيضا eين صائمة اليوم �الرمضان، وأخربُت املسيح املوعود 
بان" لعل جالسا يف احلجرة وكان على الطاولة الصغرية gلقرب منه حبتان من "ال

حبة منهما وقال يل: كلي هذه، أنت  �والديت احملرتمة صنعتهما. فأخذ 
: �ضعيفة، وال تصومي يف هذا العمر، فأفطري. فأكلُت البان ولكن قلُت له 

الفتاة "صاحلة" (اليت أصبحت زوجة خايل األصغر) أيضا صائمة، قل هلا أيضا أن 
ة uنية من البان، قال: ُكِليها، ، فدعوsا فأعطاها حبحاال تُفطر. قال: ادعيها

أعوام. (كتاgت "مباركة" ص  ١٠فليس عليك صوم. عندئذ كان عمري قرابة 
٢٢٨-٢٢٧ (  

  االهتمام بصوم ستة أ�م يف شهر شوال

: حدثتين والديت احملرتمة أن املسيح املوعود �يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 
كان يذكر مرحلة شبابه فيقول: علمُت أو قال: تلقيت إشارة يف ذلك الزمن   �

أنه ال بد من الصوم أيضا لتحقيق الرقي يف هذا السبيل، فُصمت ملدة ستة أشهر 
متتالية، ومل يكن أحد من البيت وال خارجه يعلم eنين أصوم. كلما أ�ين الفطور 

  أما الَعشاء فكنُت أتناوله.من البيت يف الصباح أعطيُته أحد احملتاجني 
يصوم نفال يف آخر عمره أم ال؟ فقالت: نعم كان  �سألُت والديت: هل كان 

يصوم يف آخر عمره أيضا وال سيما الستة من شوال بكل التزام. كما أنه لو أراد 
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أن يدعو ألمر هام قام ابلصوم، اللهم إال يف السنتني أو الثالثة األخرية من عمره 
 ع فيها أن يصوم رمضان أيضا جراء الضعف البدين.اليت مل يستط

يف "كتاب الربية" أنه صام لثمانية أو تسعة أشهر متواصلة.  أقول: لقد ذكر 
 (14، ص1)سرية املهدي، اجمللد
أن يصوم ستة أايم من شوال بعد  : كان من سنة النيب يقول اخلليفة الثاين 

 واجب على مجاعتنا. أيضا يوم العيد فورا. وإن إحياء هذه السنة 
يف قاداين كلها بصوم األايم الستة بعد العيد  ذات مرة اهتم املسيح املوعود 

متقدما  مثل صوم رمضان متاما. ويف السنوات األخرية ملا كان املسيح املوعود 
يف السن وكان معتل الصحة أيضا مل يصم لعامني أو ثالثة أعوام. فليسمع الذين 

ذين هم يف غفلة أن عليهم أن يصوموا هذه األايم الستة إال ال يعلمون وليحذر ال
املعذورين منهم بسبب املرض والضعف. وإن مل يستطيعوا مواصلتها ميكنهم أن 

 (7م، ص 8/6/1922يصوموا بفواصل بني األايم أيضا. )الفضل، العدد: 

 هل جيوز للصائم أن ينظر يف املرآة؟
سؤال شخص: هل جيوز للصائم أن ينظر يف  ُعرض على املسيح املوعود 

 املرآة أم ال؟ 
 (4م، ص7/2/1907: جائز. )جريدة بدر، العدد: قال 

 دهن الرأس واللحية ابلزيت أثناء الصوم
 ُعرض سؤال: هل جيوز دهن الرأس واللحية يف أثناء الصوم أم ال؟ 

 : جيوز. )املرجع السابق(قال 

  الصائم قطرة الدواَء يف العني صبّ 
ُعرض عليه سؤال: إذا كان الصائم مصااب مبرض يف عينه، فهل جيوز له أن يضع 

 الدواء فيها أم ال؟ 
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: هذا السؤال خطأ أصال ألن املريض ليس مأمورا ابلصوم. )املرجع  قال

 

السابق(

استخدام الصائم العطور  
ُعرض سؤال: هل استخدام العطور جائز للصائم أم ال؟ فقال : جائز. 

املرجع السابق()

اكتحال الصائم
: هذا مكروه. ما ُعرض سؤال: هل جيوز للصائم أن يكتحل أم ال؟ فقال 

حاجته إىل االكتحال يف أثناء النهار إذ ميكنه أن يكتحل ليال؟ )املرجع السابق(

:

ال يفُسد الصوم ابألكل خط أ 
  ُعرض سؤال خطي لشخص: كنت جالسا يف الغرفة يف أايم رمضان وظللت 
آكل دون أن أعرف هناية وقت السحور. وعندما خرجت رأيت اخليط األبيض 
واضحا، فهل علّي أن أصوم مكانه يوما آخر؟ قال  إذا أكل املرء دون أن 
يعلم موعد السحور فليس عليه أن يصوم مكانه يوما آخر. )احلكم، العدد: 

1907/2/14م، ص14(

صوم يوم وفاة النيب 

  سؤال: هل صوم يوم وفاة النيب ُعرض عليه :ضروري أم ال؟ قال
ليس ضروراي. )جريدة بدر، العدد: 1907/3/14م، ص5(

هل صيام شهر احملرم ضروري؟
 سؤال: هل صوم األايم العشر األوائل من شهر حمرم ضروري أم  ُعرض عليه

: ليس ضروراي. )املرجع السابق(ال؟ قال 
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 صالة الرتاويح

سؤاال خطيا  طرح السيد "أكمل" من مدينة غوليكي على املسيح املوعود 
جاء فيه: هناك أتكيد على النهوض للصالة ليال يف رمضان، ولكن العاملني 
واألجراء واملزارعني الذين يشتغلون يف مشاغل مماثلة يتكاسلون يف ذلك عادة. 
فهل جيوز أن يصلوا صالة الرتاويح إحدى عشرة ركعة يف بداية الليل بدال من 

ا وال أبس يف ذلك. )جريد بدر، العدد: يف اْلواب: ميكن أداؤه هنايته؟ قال 
 (4م، ص18/10/1906

 ركعات صالة الرتاويح
قيل له عن صالة الرتاويح أنه ما دامت هذه الصالة هي صالة التهجد فما قولكم 

ركعة مع الوتر؟ فقال  13ركعة أو  11يف أدائها عشرين ركعة ألن التهجد إما 
 إن سنة النيب :  كعات وذلك عند التهجد، ر  8الدائمة هي أنه يصلي

وهذا هو األفضل ولكن جيوز أن تصلَّى يف اهلزيع األول من الليل أيضا. لقد جاء 
ركعة فقد ُصلِّيت فيما  20صالها يف اْلزء األول من الليل. أما الـ  يف رواية أنه 

بعد، ولكن سنة النيّب هي اليت ذكرهتا من قبل. )جريدة بدر، العدد: 
 ( 7م، ص6/2/1908

 صالة الرتاويح هي صالة التهجد يف احلقيقة
رسالة كانت تتلخص يف سؤال عن كيفية  بعث شخص إىل املسيح املوعود 

: صالة الركعتني هي الصالة يف السفر، وعن كيفية صالة الرتاويح. فقال 
سّنة النيب يف السفر. الرتاويح أيضا سنَّة، جيب أن تصّلوها، وميكن أن تصّلوها 
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لبيت أيضا يف العزلة ألن الرتاويح هي التهجد يف احلقيقة وليست صالة أحياان يف ا
 ( 6م، ص26/12/1907جديدة. صّلوا الوتر كما تشاءون. )بدر، العدد: 

 تلقني املأموم اإلماَم بفتح القرآن إذا نسي اإلماُم يف صالة الرتاويح
القرآن الكرمي  اإلماَم فاحتا -الذي ال حيفظ القرآن كامال-سئل عن تلقني املأموم 

 : فقال اخلليفة الثاين 
هبذا الشأن. فقال املولوي حممد إساعيل أبن  مل أجد فتوى للمسيح املوعود 

: إذا كان جائزا فيمكن أجاز ذلك. فقال اخلليفة الثاين  املسيح املوعود 
االستفادة من ذلك كثريا، وميكن التنسيق أال جيلس شخص واحد أثناء صالة 

كلها ليسمع التالوة بل جيب أن يسمعها أربعة أشخاص، أي يسمع كل الرتاويح  
 واحد تالوة يف ركعتني وبذلك ميكن أن يصلي كل واحد منهم ست ركعات. 

: اهلدف احلقيقي هو أن يُعوَّد الناُس على قيل: هل جييز الفقه ذلك؟ قال 
طرار، كما ساع القرآن الكرمي. إن هذه الفتوى للمسيح املوعود هي لضرورة واض

أنه إذا كان أحد ال يستطيع الصالة واقفا فليّصل قاعدا، وإال فليصّل مستلقيا، أو 
إذا كان لباس أحد جنسا ومل يستطع غسله فليصّل فيه. فهذه ليست مسألة بل 

 ( 12م، ص 21/2/1930يُعمل هبا عند الضرورة فقط. )الفضل، العدد: 
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 اساعتكاف
: حدثتين والديت وقالت: مل أر املسيح يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

املوعود يعتكف. أقول: هذا ما قاله يل ميان عبد هللا السنوري أيضا. )سرية 
 ( 62، ص1املهدي، جملد

 الكالم أثناء االعتكاف
 الدنيوية؟إذا كان اإلنسان معتكفا فهل جيوز له أن يتحدث يف أمور جتارته  السؤال:

اْلواب: جيوز له ذلك يف حالة الضرورة القصوى، فيستطيع أن خيرج لعيادة املريض 
 أو لقضاء احلوائج الضرورية. )املرجع السابق( 

 بعض التعليمات عن االعتكاف
خماطبا الدكتور عباد هللا األمرتسري واخلواجه كمال الدين احملامي اللذيِن   قال 

كاان معتكفنِي: ليس ضروراي يف أثناء االعتكاف أن يبقى اإلنسان جالسا يف 
الداخل وال خيرج مطلقا. يف داخل املسجد يكون الربد شديدا فيمكنكما أن 

أمور ضرورية إذ ال بد جتلسا على سطحه حتت الشمس. وميكنكما أن تتحداث يف 
من االهتمام ابألمور الضرورية، معلوم أن كل عمل املؤمن عبادة. )البدر، العدد: 

 ( 74م، ص2/1/1903

 الذهاب للمثول يف احملكمة برتك االعتكاف مل يستحسن 
: يروي املولوي شري علي أن احلكيم فضل الدين يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

إال أنه اضطر إىل اخلروج من أجل متابعة قضية  يح املوعود اعتكف يف زمن املس
ما يف احملكمة فأهنى اعتكافه، وملا أوشك على املغادرة قُرَب وقت العصر قال له 
حضرته مبتسًما: إذا كنت تعلم أنك ستضطر إىل الذهاب ملتابعة القضية فما كانت 

 (97: ، الصفحة1مثة حاجة إىل أن تعتكف. )سرية املهدي، اجمللد
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 الزكاة
 التأكيد على الصيام واحلج والزكاة

"أمتُّوا صيامكم بصدٍق ابتغاَء مرضاة هللا تعاىل، وكّل : يقول املسيح املوعود 
َمن وجبْت عليه الزكاة فليؤدِّها، وكلُّ َمن وجب عليه احلج فليحّج ما مل يكن هناك 

 (15، ص 19مانع". )سفينة نوح، اخلزائن الروحانية، اجمللد 

 السبب وراء تسمية الزكاة
قد ُسـمِّيت الزكاُة زكاًة ألن فاعلها يتزّكى من رجس البخل أبداء هذه : ليقول 

الفريضة، أي اإلنفاق لوجه هللا من ماله الذي هو عزيز لديه جدا. وعندما يذهب 
يتطهَّر، فيحصل له  -الذي يرغب فيه املرء بطبيعته -عن نفسه رجس البخل

)الرباهني األمحدية، اْلزء  .ما مع هللا الذي هو قدوس بذاته االنسجام نوعا
 (204-203، ص21اخلامس، اخلزائن الروحانية، اجمللد

 حقيقة الصدقة 
كلمة "الصدقة" مشتقة من الصدق. فإذا خال قلب املرء من الصدق واإلخالص فال 

إن من احملسنني تبقى صدقـَُته صدقًَة، وإمنا تكون عمال من الرايء. وملخص القول: 
حذر  لذلكضعفا، إذ قد مين إبحسانه إذا ما أخذته ثورُة الغضب، من يرتكب خطأ 

 ( 354، ص10هللا احملسنني. )فلسفة تعاليم اإلسالم، اخلزائن الروحانية، اجمللد

 الزكاة على احلُلي 
: احللي اليت ُتستخدم استفسر شخص: هل على احلُلي زكاة أم ال؟ قال 

وتُعطى إذا استعارها الناس مبناسبة الزواج مثال فهي مستثناة من الزكاة. )احلكم، 
 ( 7م، ص30/4/1902العدد: 
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 الزكاة على القرض
سؤال شخص: إذا كان املرُء أقرض أحدهم  ُعرض على املسيح املوعود 

: ال. بعض املال فهل جيب على صاحب املال أن يدفع عليه الزكاة؟ قال 
 (5م، ص21/2/1907)بدر، العدد: 

 ال زكاة على مال معلَّق
سأل شخص آخر أن جزءا كبريا من مال التجارة يكون عند الزابئن ويف طور 

: ال زكاة على املال املعلَّق استالمه منهم، فهل الزكاة واجبة عليه أم ال؟ قال 
ما مل يُقبض. ولكن ينبغي على التاجر أال مياطل يف أداء الزكاة متذرعا ابحلِيل ألنه 

على أية حال. فليفحص ماله املوجود عنده ينفق على نفسه أيضا من املال نفسه 
واملال املعلَّق ويُرضي هللا أبداء الزكاة املناسبة. بعض الناس يتحايلون على هللا أيضا، 

 (5م، ص11/7/1907وهذا ال جيوز. )بدر، العدد: 

 حكم دفع الزكاة ملن كان من عائلة السادات
ن كان من عائلة رًدا على سؤال: هل جيوز استعمال مال الزكاة مل قال 

 السادات؟ 
: هذا ممنوع مبدئيا، ولكن إذا كان األمر اضطراراي وكان يتضور جوعا فقال 

. يفيت احلديث أنه جيب أال يُعطى ِإال َما اْضطُرِْرمُتْ إِلَْيهِ فجائز. يقول هللا تعاىل: 
 ماَل الزكاة. وإذا كان الشخص من عائلة السادات وأيتيه رزٌق من نوع آخر، فما
حاجته إىل مال الزكاة أصال؟ أما من كان مضطرا فهذا أمر آخر. )احلكم، العدد: 

 (5ص ،م24/8/1907
: حدثين الدكتور مري حممد إساعيل وقال: كان يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

يقول: مع أن أخذ الصدقة والزكاة ممنوع ألفراد عائلة السادات  املسيح املوعود 
ليس هناك سبيل ملعاشهم فإذا كان أحد من عائلة السادات إذ ولكن يف هذه األايم 
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يتضور جوعا ومل يكن هناك أّي سبيل ملعاشه، فيمكن أن يُعَطى شيئا من أموال الزكاة 
 (718، الصفحة: 2والصدقة وال ضري يف ذلك. )سرية املهدي، اجمللد

  مبال الزكاة للتوزيع شراء كتب املسيح املوعود 
وإذا كان يف مجاعيت من جتب عليهم الزكاة بسبب أمالكهم وأمواهلم وحلّيهم وغريها 
فليعلموا أنه ليس أحد حمتاًجا ويتيًما ومعوزًا اليوم مثل دين اإلسالم. أما اإلنذار الوارد 

معلوم وظاهر للجميع، ويوشك منكر الزكاة أن  يف الشرع عمن ال يؤدي الزكاة فهو
يكون كافرا. فبذل أموال الزكاة يف إعانة اإلسالم فرض عني، وميكن أن ُتشرتى كتب 

 ( 409، ص 4مبال الزكاة وتوزع جماان. )آية ساوية، اخلزائن الروحانية، اجمللد
 ال جيوز لذي سعة أن أيخذ مال الزكاة

: حدثين الدكتور مري حممد إساعيل وقال:  يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 
يقول: كما ال جيوز ألفراد عائلة السادات أخذ الزكاة  كان املسيح املوعود 

 والصدقة، كذلك ال جيوز أخذها لذي سعة مالية. 
كان يقول أبن فردا من عائلة السادات يستطيع أن   أقول: لقد سعت أنه 

من أموال الزكاة يف هذه األايم يف حالة االضطرار حني ال يكون له أّي  أيخذ
 (566، الصفحة 1سبيل آخر. )سرية املهدي، اجمللد

 إرسال مال الزكاة إىل املركز
: جيب على صاحب النصاب أن يرسل أموال زكاته إىل هنا. )سفينة قال 

 (83، ص 19نوح، اخلزائن الروحانية، اجمللد

 واألحجار الكرمية بيوتالال زكاة على 
ُعرض سؤال من رسالة: يل سهم  قدره مخس مائة روبية يف بيت، هل علّي الزكاة 

والبيوت. )جريدة احلكم، األحجار الكرمية : ال زكاة على عليه أم ال؟ قال 
 (13م، ص24/2/1907العدد: 
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يف  لقد ُسجل الرّد على هذا السؤال يف جريدة بدر بشيء من التفصيل، فقد ورد
قال ردا على سؤال شخص: ال زكاة على املنـزل أاي كان مثنه. أما  اْلريدة أنه 

إذا كان يؤجَّر فيجب أداء الزكاة على الدخل احلاصل منه. كذلك ال زكاة على 
جُيري احلساب بعد ستة أشهر، مال التجارة املودَع يف املنـزل. كان عمر  

 ( 8م، ص14/2/1907ويفرض الزكاة على املال. )بدر، العدد: 
 حلم الصدقة حق للفقراء  

حمدد  -: أخربتين زوجة السيد عبد العزيزيقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 
خطيا بواسطة ْلنة إماء هللا يف قاداين وقالت:  -األراضي سابقا يف سيكهوان

: رة يف قاداين وحنرُت كبشني صدقًة وسألُت املسيح املوعود مرضُت ذات م
هل نُرسل حلم الصدقة إىل دار الضيافة؟ فقال: هذا حق للفقراء، فليوزَّع على 

 ( 191، الصفحة: 2الفقراء. فُوزّع عليهم. )سرية املهدي، اجمللد

 شراء مواد الصدقة جائز 
ي عشرا منها يف سبيل هللا،  : أعمل يف تربية الدواجن وأعطقال شخص حلضرته 

كذلك أقطع كل يوم جزءا من العجني صدقة. فهل جيوز يل أن أقتين  تلك الدواجن 
 : هذا جائز. والعجني بنفسي، وأرسل بثمنها إىل الصندوق املعين؟ قال 

ملحوظة: جيب االنتباه هنا إىل أن األعمال ابلنيات. فمثال إذا اشرتى أحد هذه 
فهذا ال جيوز  -ألن البيع والشراء يف يده -األشياء بنفسه بثمن زهيد كما حيلو له 

 ( 3م، 24/10/1907له. )البدر، العدد: 

 ألوالده ابستهالك مال الصدقة عدم مساح املسيح املوعود 
: حدثين الدكتور مري حممد إساعيل أن مرزا بشري أمحد يقول الصاحبزاده 

كان يرى استعمال أهله وأوالده مال الصدقة غري جائز.   املسيح املوعود 
 ( 619، ص1)سرية املهدي، اجمللد

 



 فِقْهُ املَسِيْح 208
 

 

 جــحــال
 التأكيد على احلج

: "أمتُّوا صيامكم بصدٍق ابتغاَء مرضاة هللا تعاىل، وكّل يقول املسيح املوعود 
َمن وجبْت عليه الزكاة فليؤدِّها، وكلُّ َمن وجب عليه احلج فليحّج ما مل يكن هناك 

 (15، ص 19مانع". )سفينة نوح، اخلزائن الروحانية، اجمللد 

 احلركم يف أركان احلج
رّدا على اعرتاضات املعارضني على اإلسالم: أاثر  يقول املسيح املوعود 

احملاضر اعرتاضا آخر على أن احلجر األسود نزل من السماء حبسب معتقد 
املسلمني. ال أدري ماذا يفيده هذا االعرتاض؟ لقد جاء يف بعض الرواايت على 
 سبيل االستعارة أنه حجر من اْلنة، ولكن يثبت من القرآن الكرمي أنه ال توجد يف
اْلنة أحجار، بل اْلنة مقام ال نظري له يف الدنيا، كما ال يوجد يف اْلنة شيء من 
َعْت َواَل َخَطَر َعَلى  هذه الدنيا. بل إن نعيم اْلنة "َما ال َعنْيٌ رََأْت َواَل أُُذٌن سَِ

. ولو 1ألمر روحاين قـَْلِب َبَشٍر". لقد ُجعل حجر الكعبة أي احلجر األسود رمزًا
ملا بىن الكعبة وما وضع فيها احلجر األسود، ولكن ملا كان من سنة هللا شاء هللا 

جيعل إزاء األمور الروحانية رموزا مادية متثِّلها، وتكون شاهدا ودليال  اْلارية أنه 
ست الكعبة حبسب هذه السُّنَّة.  على األمور الروحانية، فقد أُسِّ

                                                 
لقد وضع هللا تعاىل يف الشريعة اإلسالمية مناذج كثرية لألحكام الضرورية، فقد أُمر : حاشية 1

اإلنسان أن يضحي بنفسه يف سبيل هللا بكل قواه وبكل وجوده. فقد ُجعلت القرابني 
الظاهرية منوذجا لتلك احلالة، ولكن الغرض احلقيقي هو هذه التضحية كما يقول هللا تعاىل: 

 َحُلُوُمَها َواَل ِدَماُؤَها َوَلِكْن يـََنالُُه التـَّْقَوى ِمْنُكمْ  َلْن يـََناَل هللا  :أي اتقوا هللا  (38)احلج .
كأنكم تكادون متوتون يف سبيله. وكما تذحبون القرابني أبيديكم كذلك اذحبوا نفوسكم أيضا 

 يف سبيل هللا. كلما كانت التقوى أدىن من هذه الدرجة كانت انقصة. منه.
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عان؛ األول: التذلل والتواضع، احلق أن اإلنسان ُخلق لعبادة هللا، والعبادُة نو 
والثاين: احلب والفداء. وإلظهار التذلل والتواضع أمران هللُا ابلصالة اليت جتعل كل 
عضو من أعضاء اإلنسان يف حالة خضوع وخشوع إىل درجة أْن ُجِعل يف الصالة 
سجود اْلسد أيضا مقابل سجود القلب لكي يشرتك يف هذه العبادة اْلسد 

وليتضح أن سجود اْلسم ليس عبثا ولغوا. من املسلَّم به أوال أنه   والروح كالمها،
كما أن هللا خالق الروح كذلك هو خالق اْلسم، وميلك حق اخلالقية على  
ِكليهما. وإضافة إىل ذلك فإن اْلسم والروح يتأثران ببعضهما. فتارة يكون سجود 

السجود يف اْلسد، اْلسد دافعا وراء سجود الروح واترة خيلق سجود الروح حالة 
ألن اْلسم والروح كاملرااي املتقابلة. فمثال عندما حياول أحد أن يتكلف الضحك 
يضحك أحياان ضحكا حقيقيا له عالقة مع انبساط الروح. كذلك حني يتباكى 
أحد فكثريا ما يبكي بكاء حقيقيا له عالقة مع أتمل الروح ورقتها. فثبت أن التذلل 

ا النوع من العبادة، وأعماُل اْلسد تؤثر يف الروح والعكس والتواضع املوجود يف هذ
صحيح. كذلك احلب والفداء يف القسم الثاين من العبادة يؤثران يف الروح 
واْلسد. فكما أن روح احملب تطوف يف حالة احلب حول احملبوب كل حني، 

دقني، وتقبِّل عتبة داره، كذلك ُجعلت الكعبة املشرفة رمزا مادايًّ للمحبني الصا
 .1وكأن هللا تعاىل يقول هلم: انظروا، هذا بييت، وهذا احلجر األسود حجر عتبيت

ولقد أمر هللا تعاىل بذلك ليتمكن اإلنسان من التعبري عن مشاعر عشقه وحّبه 
اْلياشة تعبريًا ماداي. فاحُلجاج يطوفون هبذا البيت طوافًا جسمانيا ُمظهرين كأهنم 
جمانني وسكارى يف حب هللا، فيتخلون عن الزينة، وحيلقون الرؤوس، ويطوفون 

لون هذا احلجر حاسبني إايه حجر عتبته. ببيته كالعشاق يف هيئة اجملذوبني، ويقبّ 
وهذا الَوله اْلسدي يولد لوعة وحًبا روحانيا. فاْلسد يطوف ابلبيت ويقّبل حجر 

                                                 
، لذلك كتب ن عتبة هللا مصدر الفيوض، أي أنَّ كل فيض يُنال من عتباته إ حاشية: 1

ون أنه إذا رأى أحد يف املنام أنه قّبل احلجر األسود فسينال العلوم الروحانية، ألن املراد  املعربِّ
 من احلجر األسود منبع العلم والفيض. منه.
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العتبة، بينما تطوف الروح عندئذ حول احلبيب احلقيقي، وتطبع القبالت على 
 عتبته الروحانية.

يقه احلميم عند وليست يف ذلك شائبة من الشرك، إذ إن الصديق يُقبِّل رسالة صد
استالمها. فاملسلم ال يعبد الكعبة، وال يطلب مراداته من احلجر األسود، وإمنا 
يتخذه رمزًا ماداي أقامه هللا تعاىل وليس إال. كما أننا نسجد على األرض، ولكن 
السجود ليس لألرض؛ كذلك نقّبل احلجر األسود، وال يكون هذا التقبيل من 

نفع أحدا وال يضر، ولكنا نقّبله ألنه من ذلك أجله. فاحلجر حجر حبت ال ي
، ص 23احلبيب الذي جعله رمزا لعتبته. )ينبوع املعرفة، اخلزائن الروحانية، اجمللد

99-100) 

 شروط احلج
إن هللا تعاىل أعطى أحكاما كثرية ومنها ما ال يتيسر العمل هبا للجميع. ومثاهلا 

جيب أن يكون السبيل أيضا آمنا احلج. فهو واجب على من استطاع إليه سبيال. و 
واملعاش املعقول مهيأ ملن خلفه من ذويه، فإذا حتققت مثل هذه الشروط عندها 

 (6م، ص 31/7/1902ميكن للمرء أن حيج. )احلكم، العدد: 

 ابحلج أسباب عدم قيام املسيح املوعود 
 : ابحلج قال  ردًّا على اعرتاض املعارضني على عدم قيام املسيح املوعود 

هل يريدون أن نؤجل اخلدمة األوىل اليت كّلفين هللا هبا وأبدأ مبهمة أخرى. ليكن 
معلوما أن امللَهمني ال يعملون على غرار خدمات عامة الناس بل يعملون كل 
شيء حبسب هدي من هللا وتعليمه. مع أهنم يعملون بكل األوامر الشرعية 

 تعاىل. فلو ذهبُت للحج اآلن ولكنهم يقّدمون أمرا ويؤّخرون آخر مبشيئة هللا
َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِه لعصيُت أمر هللا. وقد ورد يف كتاب "حجج الكرامة" عن 

( أنه إذا كان هناك خطر لفوات الصالة سقط احلج. 98)آل عمران:  َسِبياًل 
والذين يذهبون للحج يف هذه األايم تكون كثريًا من صلواهتم قد فاتت. إن أول 
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أثناء إقامته يف  ى املبعوثني هو تبليغ الدعوة. كم مرة حّج النيب ما جيب عل
م، ص 8/5/1903عاما؟ مل حيج ولو مرة واحدة. )البدر، العدد:  13مكة إىل 

122) 
قال شخص أبن املعارضني يقولون: ملاذا ال يذهب املرزا احملرتم للحج؟ فقال 

 هؤالء يوّجهون مثل هذه االعرتاضات إلاثرة الشر فقط. لقد عاش النيب :
  يف املدينة إىل عشر سنني، وكانت املسافة بني مكة واملدينة تستغرق يومني

فقط ولكنه مل حيج إىل عشر سنني مع أنه كان قادرا على توفري املطااي وما إىل 
افيا فقط، بل ضروري ذلك. ولكن ليس شرطا للحج أن ميلك اإلنسان ماال ك

أيضا أال تكون هناك فتنة من أّي نوع، وتكون وسائل السفر وأداء مناسك 
ما دام املشايخ اهلمجيون يُفتون بكفري هنا وال احلج مهيأة بكل أمن. ولكن 

خيافون احلكومة أيضا، فما الذي ميكن أال يفعلوه هنالك؟ مث ما هلم وعدم 
إن حججُت؟  و يدخلون مجاعيتأدائي احلج؟ هل سيحسبونين مسلما، أ

، فليكتب املشايخ املسلمون كلهم إقرارا خطيا أوال أنه إذا حججُت حسنا
سيتوبون كلهم على يدي وينضمون إىل مجاعيت ويصبحون من املريدين يل. فإذا  
كتبوا إقرارا خطيا على هذا النحو مقروان ابحللف فسأقوم ابحلج. وسيهيئ هللا 

حَّت تنتهي فتنة املشايخ يف املستقبل. االعرتاض بغري  تعاىل يل سهولة يف األمر
حق إلاثرة الشر فقط ليس أبمر حممود. إن اعرتاضهم هذا ال يقع علي بل يقع 

أيضا، ألنه أيضا حجَّ يف العام األخري فقط. )بدر، العدد:  على النيب 
 (8م، ص 8/8/1907

مل حيج على الرغم  ردًّا على اعرتاض أحد املعارضني على أنه  قال 
من القدرة عليه: من هذا االعرتاض تبينت معرفتك ابلشريعة، فكأن مانع احلج 
يف رأيك واحٌد فقط، هو عدم امتالك اإلنسان الزاد. مل تكتشف مسألة سهلة 
جًدا مذكورة يف القرآن الكرمي واألحاديث وكتب الفقه، وذلك ألنك أضعت 

نع احلج ال ينحصر يف عدم توفر الزاد العمر يف مشاغل دنيوية. فاعلم أن ما
فقط بل هناك أمور كثرية، وتشّكل عذًرا شرعيا عند هللا لعدم قيام املرء ابحلج. 
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ومنها املرض، ومنها أيضا انعدام األمن يف الطريق أو يف مكة ابلذات. يقول 
َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِه َسِبيال :هللا 

، والغريب جًدا أن هؤالء العلماء 1
ألشقياء من انحية جيلبون من مكة فتوى أن هذا الشخص كافر، مث يقولون يل ا

بكفري فَلم اذهب إىل احلج. هم يعرفون جيًدا أنه ما دام أهل مكة قد أفتوا 
مكة خاليًة من الفتنة. بينما يقول هللا تعاىل أن اجتنبوا الذهاب إىل مواقع  تُعدْ 

مل حيّج يف أايم الفتنة  ون أن النيب الفتنة، فال أفهم هذا االعرتاض! إهنم يعرف
قّط. واثبت من القرآن الكرمي واحلديث أن اجتناب التوجه إىل مواقع الفتنة 
واجب، فما هذا الشر إذ قد أشاعوا يف أهل مكة أين كافر مث ُيكّرِرون 
االعرتاض على عدم ذهايب للحج. نعوذ ابهلل من شرورهم. جيب التأمل قليال 

ابحلج؟ فهل يف ذلك أي ِسّر آخر إال أهنم ملاذا هم قلقون على عدم قيامي 
يتآمرون ضدي يف قلوهبم أن أذهب إىل مكة مث يِصل بعض األشرار ورائي إىل 
مكة ليثريوا ضجة ويقيموا القيامة أبن هذا الرجل كافر وجيب قتله؟ أما إذا 
جاءين أمر من هللا بذلك فلن أهتم هبذه األنواع من احليطة واحلذر، لكن قبل 

د من التزام الشريعة، كما أن اجتناب مواقع الفنت من سنة األنبياء ذلك ال ب
عليهم السالم. السلطة يف مكة هي أبيدي الذين هم على مذهب هؤالء 
املكفِّرين، فحني يعّدان هؤالء ممن وجب قتُلهم فهل سيدخر أولئك القوم جهدا 

لتـَّْهُلَكةِ َوال تـُْلُقوا أِبَْيِديُكْم ِإىَل ا :يف إيذائي؟ يقول هللا 
، فإذا توجهُت 2

إىل التهلكة عن عمد وقصد وانطلقُت إىل احلج فسأكون من املذنبني. فالتوجه 
خالف أمر هللا معصية. احلج مشروط بشروط، أما األمر ابجتناب الفتنة 
والتهلكة فهو قطعيٌّ ال شرط معه. فتأملوا اآلن أبنفسكم، أأعمل أبمر القرآن 

ملشروط بشرط؟ )أايم الصلح، اخلزائن الروحانية، القطعي أم هبذا األمر ا
 (416-415، ص 14اجمللد

                                                 
 98آل عمران:  1
 196البقرة:  2
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 ال تقلقوا من املشاكل يف سبيل احلج
يقول حمرر جريدة "احلكم": السيد شيخ فضل كرمي الذي تشرف هذا العام حبج  

 دار األمان منذ بضعة أايم. قبل الظهر قابل حضرتَه وذكر له كعبة هللا مقيم يف
ال تطاق اليت واجهها احلجاج هذا العام، وسرد له القصة كلها، املشاكل اليت 

فقال: بعد اخلروج من احلدود اإلجنليزية وفور الدخول إىل حدود السلطنة 
العثمانية، واجهنا صعوابت ميكن أن يقال نظرا إليها أن هناك احتماال قواي ملنع 

مانية صعوابت ال احلج هنائيا، وخاصة ألهل اهلند. وقال أيضا: يف احلدود العث
تطاق مثل فرض احلجر الصحي. وكان األطباء واحلكام هناك طماعني وخبالء 
جدا، وال يبالون قط آبالف األرواح إزاء مصلحتهم الشخصية، وإضاعة طعام 

. مث إن الشيء الذي يباع للحاج هم خدعةنقودأو إضاعة  وغريها، الناس وثياهبم
ثني روبية وبصعوبة. ومع أن السلطان املصري بعشر روبيات يباع للهندي بثال

املعظم قد وّفر بئر ماء كل ميلني، ومع ذلك ال يعطي العاملون عليها كأسا من 
املاء إال بعد دفع مثُن الروبية أو رُبع الروبية. مث هناك فوضى كبرية يف الطرق على 
 الرغم من وجود مقرّات احلرس من قبل السلطان املعظم إىل درجة أْن لو ابتعد
اإلنسان بضعة أمتار عن الطريق فلن يبقى حيا. مث معاملة اهلنود بوجه خاص 
بقسوة وغلظة، وضرهبم ألتفه األمور دون أن يغيثهم أحد، وخماطبتهم على أبسط 
األمور أبلقاب سيئة مثل الكذاب والبطّال وكلمات االحتقار وغريها من األمور 

 تسبب مشاكل كثرية.  
: أنصحك أبنه جيب أال يتزلزل إميانك وال ل قال فبعد ساع كل هذا التفصي

ينقص بسبب هذه الصعوابت كلها. هذا ابتالء من هللا، وجيب أن ال تتأثر هبا 
املعتقدات الطيبة سلبا. فبسبب هذه األمور جيب أال تقّل يف القلوب عظمة ذلك 

س املكان املقدس، ألنه قد مضى زمن أسوأ من هذا، حني كان هذا املكان املقد
نفسه حتت سيطرة املشركني األجناس، وكانوا قد حّولوه إىل معبد لألصنام. بل كل 
هذه الصعوابت واملشاكل درجات للزمن السعيد القادم واحلياة السعيدة. انظروا  



 فِقْهُ املَسِيْح 214
 

أيضا! حيث كان الكفر والشرك  كم كانت األوضاع متأزمة قبل بعثة النيب 
لعامل نور بعد تلك الظلمة، وكذلك والفساد والرجس قد جتاوز احلدود، فظهر يف ا

يرجى اآلن أيضا، أن خيلق هللا أسباب اإلصالح بعد هذه املصاعب. بل قد مر 
على هذا املكان املقدس واملبارك زمن خطري وحساس آخر أيضا، لفت هللا إليه 

(، 2يل: )الف أملَْ تـََر َكْيَف فـََعَل رَبَُّك أبَِْصَحاِب اْلِفيلِ يف قوله:  انتباه النيب 
ابختصار هذا احلادث هو الثالث من نوعه، وسيلتفت هللا إليه أيضا حتما، 
وسيكون هذا االلتفات يف صورة الغضب فقط. )احلكم، العدد: 

 (1م، ص22/4/1908

 على احلج تفضيل زايرة املسيح املوعود 
 عن الشهيد الصاحبزاده عبد اللطيف:  يقول املسيح املوعود 

وأّجل احلج  يقينا أنين أان املسيح املوعود، فضَّل البقاء يف صحبيت،ملا كان قد علم 
ُعوا الرَُّسولَ إىل َسَنة أخرى حبسب النص القرآين القائل:  ُعوا هللَا َوَأِطيـْ . َأِطيـْ

( كل شخص يستطيع أن يُدرك أنه إذا تيسر للعازم على احلج، أن 60)النساء: 
قران، فلن يذهب للحج دون  13املسلمون منذ يقابل املسيح املوعود الذي ينتظره 

إذنه، وذلك مبوجب نص القرآن واحلديث الصريح، وميكنه أن حيج إبذنه يف وقت 
 (49، ص20آخر. )تذكرة الشهادتني، اخلزائن الروحانية، اجمللد

 ثواب صحبة املبعوث من هللا، أكرب من احلج نفال
بعض األسئلة حلضرة نواب  يف إحدى رسائله رّدا على كتب املسيح املوعود 

 : حممد علي خان 
لو استخرَت إىل أربعني يوما حبسب الشروط املذكورة يف كتاب: "اآلية السماوية" 
متوجها إىل احلق، فلسوف أدعو لك. حبذا لو استخرَت أمامي ليكون تركيزي 
على املوضوع أكثر. وهذا ليس صعبا عليك إذ يسافر الناس لفريضة احلج، واحلج 
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 أيضا، ولكن يف حالتك هذه تنال الثواب أكثر من احلج نفال، ويف الغفلة نفال
خسارة وخطورة، ألن اْلماعة ساويٌة واألمَر أمُر هللا. )مرآة كماالت اإلسالم، 

 (352-351، ص5اخلزائن الروحانية، اجمللد

 حج البدل عن املسيح املوعود 
: حدثتين والديت أنه يف األايم األخرية من يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

أمامي رغبته يف احلج. فبعد وفاته أرسلُت أحًدا  حياته أبدى املسيح املوعود 
ليحّج بدال منه. )لقد أرسلت والديت املرحوَم احلافَظ أمحد هللا ليقوم ابحلج البدل 

افظ ( حتملت والديت احملرتمة مجيع نفقات هذا احلج الذي قام به احلعنه 
وتويف قبل فرتة. )سرية  احملرتم الذي كان صحابًيا قدميًا للمسيح املوعود 

 (45، ص1املهدي، اجمللد
البدل عن املسيح يتبني من رواية أخرى أن احلافظ أمحد هللا كان قد حج قبل حج 

. )سرية أّم املؤمنني، اْلزء الثاين، أتليف الشيخ حممود أمحد عرفاين، املوعود
 ( 249ص 
عن حج البدل، إذ بعث أقارب أمحدي متوَّفَّ من  ل املسيح املوعود سئ

قالوا فيها أبن املتوَّفَّ كان عاقدا  مدينة "خوشاب" رسالة إىل املسيح املوعود 
له لذلك، فهل جيوز أن  عزما مصمما على أداء فريضة احلج، ولكن املوت مل ميهِّ

: هذا جائز، ملرحوم؟ فقال يُرسل أحٌد اآلن أبداء نفقات احلج له نيابة عن ا
 (2م، ص2/5/1907وسينال املتوَّفَّ ثواب احلج. )جريدة بدر، العدد: 
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 مسائل األضحية
 احلكمة يف األضحية  

: لقد وضع هللا تعاىل يف الشريعة اإلسالمية مناذج كثرية يقول املسيح املوعود 
لألحكام الضرورية، فقد أُمر اإلنسان أن يضحي بنفسه يف سبيل هللا بكل قواه 
وبكل وجوده. فقد ُجعلت القرابني الظاهرية منوذجا لتلك احلالة، ولكن الغرض 

 حُلُوُمَها َواَل ِدَماُؤَها َلْن يـََناَل هللاَ احلقيقي هو هذه التضحية كما يقول هللا تعاىل: 
(. أي اتقوا هللا كأنكم تكادون متوتون يف 38)احلج:  َوَلِكْن يـََنالُُه التـَّْقَوى ِمْنُكمْ 

سبيله. وكما تذحبون القرابني أبيديكم كذلك اذحبوا نفوسكم أيضا يف سبيل هللا. 
فة، اخلزائن وكلما كانت التقوى أدىن من هذه الدرجة كانت انقصة. )ينبوع املعر 

 ، احلاشية( 99، ص 23الروحانية، اجمللد 

 طهارة القلوب هي األضحية احلقيقة
 َْلْن يـََناَل هللَا حُلُوُمَها َواَل ِدَماُؤَها َوَلِكْن يـََنالُُه التـَّْقَوى ِمْنُكم  أي أّن طهارة

القلوب هي التضحية احلقيقية. اللحم والدم ال ميثالن تضحية صادقة. حيثما 
يذبح العواُم الدواَب يذبح اخلواص القلوَب. )الرباهني األمحدية، اْلزء اخلامس، 

 ( 424، ص 21اخلزائن الروحانية، اجمللد

 أفضلية اإلسالم على األداين األخرى يف األضحية
 -املعروفة بـ "اخلطبة اإلهلامية"-ما نصه يف خطبته  عود قال املسيح املو 

 مبناسبة عيد األضحى:
"َوَظينِّ َأنَّ اأَلَضاِحي يف َشرِيَعِتَنا اْلَغرَّاِء، َقْد َخَرَجْت ِمْن َحدِّ اإِلْحِصاِء، َوفَاَقْت 

اَبِئِح ِإىَل َحدٍّ ُغطَِّي َضَحااَي الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن قـَْبُل ِمْن أَُمِم األَنِْبَياِء، َوبـََلَغْت   َكثْـرَُة الذَّ
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َها  َعْت ِدَماُؤَها َوأُرِيَد ِإْجرَاُؤها، َْلََرْت ِمنـْ بِِه َوْجُه اأَلْرِض ِمَن الدَِّماِء، َحَّتَّ َلْو مجُِ
َمُل يف األَنـَْهاُر، َوَساَلِت اْلِبَحاُر، َوفَاَضِت اْلُغْدُر َواأَلْوِديَُة اْلِكَباُر. َوَقْد ُعدَّ هذا اْلعَ 

، 16ِملَِّتَنا ممَّا يـَُقرُِّب ِإىَل هللِا ُسْبَحانَه." )اخلطبة اإلهلامية، اخلزائن الروحانية، اجمللد
 ( 33-32ص 

 األضحية واجبة على ذي السعة فقط
رسالة شخٍص قال فيها: كنت سامهت يف  ُعرض على املسيح املوعود 

األضحية مببلغ بسيط ليكون يل أيضا نصيب منها ولكن عندما علم الناس بكوين 
أمحداي طردوين منها. فلو أرسلُت هذا املبلغ إىل قاداين وتربعت به يف صندوق 

: ال حُتَسب مساعدة املساكني هل سُيحَسب ذلك أضحيًة مين؟ فقال 
مت بصورة التضحية فعال، وال حُتسب أضحية أبداء النقود يف أضحية إال إذا قدِّ 

صندوق مساعدة املساكني. إذا كانت هذه النقود كافية فعليك أن تضحي مباعز، 
أما إذا كانت غري كافية وال تقدر على أكثر منها فإن التضحية ليست فرضا 

 (8م، ص14/2/1907عليك أصال. )بدر، العدد: 

  األمحدينياألضحية ابالشرتاك مع غري
سأل شخص: هل جيوز أن نشرتك مع غري األمحديني يف التضحية، وذلك 

: أية حاجة ابملسامهة بقسط من النقود يف مثن بقرة أو حيوان آخر؟ فقال 
ألـمَّت بك حَّت تشرتك مع غري األمحديني؟ إذا كانت األضحية واجبة عليك فلك 

ك أصال. إن هؤالء الذين أن تذبح ماعزا، وإن مل تستطع فهي ليست فرضا علي
يطردونكم من بينهم ويكفِّرونكم وال حيبون أن يشرتكوا معكم فما حاجتكم إىل 

 االشرتاك معهم؟ توكلوا على هللا وحده. )املرجع السابق( 
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 كم جيب أن يكون عمر املاعز
: اسألوا ُعرض سؤال: هل يصلح لألضحية َجْدٌي عمره عام واحد؟ فقال 

 فإن أهل احلديث واألحناف خيتلفون يف ذلك.  املولوي احملرتم،
من مدير جريدة بدر: يتلخص حتقيق املولوي احملرتم يف أن َجْداًي عمره ملحوظة 

أقل من سنتني ال يصلح للتضحية عند أهل احلديث. )بدر، العدد: 
 (2م، ص23/1/1908

 حكم التضحية ابلدابة املعيبة 
بة للتضحية حبسب العالمات : إن مل جند داسأل شخص املسيح املوعود 

: جيوز ذلك املذكورة يف احلديث، هل ميكننا أن نذبح دابة ذات عيب؟ فقال 
يف حالة االضطرار، ولكن ال يوجد اضطرار من هذا القبيل يف هذه األايم، فهناك 
متسع من الوقت حبيث يستطيع اإلنسان أن يبحث عن دابة جيدة، ال جيوز 

 الكسل دومنا سبب. )املرجع السابق(    تقدمي األعذار واللجوء إىل

 االمتناع عن الطعام يوم عيد األضحى   
تناول  إىل حنيعن االمتناع عن الطعام يوم عيد األضحى  يقول اخلليفة الثاين 

أن الناس ميتنعون عن  حلم األضحية: لقد كتب إيّل املولوي حممد إبراهيم البقابوري
اثبت من الطعام صباح يوم العيد األضحى مع أنه ليس ُسّنة، فلُيعَلن ذلك. أقول: 

أنه كان يف حالة الصحة أيكل بعد الذبح، ولكنه ليس صوما مبعىن أن  النيب 
ليس فرضا بل هو نفٌل  االمتناع عن الطعامالذي ال يصومه يكون مذنبا. هذا 

مثل مريض، أو متقدم يف السن أو  يفعلستطاع ومن مل من ا يفعلومستَحّب، فل
ليس بال معىن كليا أيضا كما قال املولوي  متناعهذا االو غريمها فهو ليس مذنبا. 

يف حالة الصحة. مث هو رائج  عمل بهي البقابوري. لقد رأيت املسيح املوعود 
ّب عمل به مستحَ و بني املسلمني على نطاق واسع، ومل خُيرَتع هكذا بل هو نفٌل 
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فال ذنب عليه. )جريدة  فعلانل ثوااب، ومن مل ي فعلهابلتواتر. فمن  رسول هللا 
 (4م، ص17/1/1941الفضل اليومية، العدد: 

  يف أّي يوم تنبغي العقيقة
: يف اليوم السابع، طرح على حضرته سؤال: يف أي يوم تنبغي العقيقة؟ فقال 
عقَّ عن نفسه حني   وإن مل يستطع فحني يوفقه هللا. فقد ورد يف رواية أن النيب 

عاما. جيب النظر إىل مثل هذه الرواايت حبسن الظن ما مل تعارض  40كان عمره 
 (10م، ص13/2/1908القرآن الكرمي واألحاديث الصحيحة. )بدر، العدد: 

  شخصعن  املسيُح املوعود  قَّ عَ 
: أخربين املنشي ظفر أمحد الكفورهتلوي يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

خطيا وقال: ذات مرة مكثُت يف قاداين شهرا تقريبا، كان املولوي عبد هللا 
للمغادرة فقال املسيح املوعود  وأان استأذنت له السنوري أيضا هناك فاستأذن يل

 حاليا. يف هذه األثناء استلم املولوي احملرتم رسالة ختربه  اغادر ت: جيب أال
بوالدة صيبٍّ يف بيته فاستأذن حضرتَه للمغادرة لذبح العقيقة. فقال: الذهاب هلذا 
، بل ذكِّرين بعد سبعة أايم واكتب إىل بيتك أن حيلقوا رأس  الغرض ليس ضرورايًّ

وم السابع وذحبهما كبشني يف الي  الصيب يف اليوم السابع. فطلب حضرته 
 (38، الصفحة: 2وقال للمولوي أن يبعث رسالة إىل بيته. )سرية املهدي، اجمللد

 ؟كم كبشا يُذبح للعقيقة
سؤال لشخص مفاده أنه إذا ولد عند أحد صيب فهل  طُرح على حضرته 

: ال بد من ذبح خروفني لعقيقة ميكن أن يذبح كبشا واحدا عقيقة له؟ فقال 
ذلك ملن كان قادرا على ذلك، أما الذي ال يقدر على ذبح خروفني الذكر، لكن 

فيجوز له ذبح كبٍش واحد. كذلك إذا كان فقريا ال يقدر على التضحية بواحد 
أيضا، فالتضحية ليست واجبة عليه. فاملسكني َمْعِفيٌّ منها. )بدر، العدد: 

 (2م، ص26/12/1907
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 هي السنَّة يف العقيقة نيذبح كبش
: أخربين ميان خري الدين السيكهواين خطيا حبزاده مرزا بشري أمحد يقول الصا

ذات مرة عن عقيقة الذكر فقال: جيب ذبح   وقال: سألُت املسيح املوعود 
. مث كبشني لعقيقة الذكر. قلُت: هل جيوز ذبح كبش واحد أيضا؟ فلم يرّد 

أصال. ومل يُفِت جبواز  قال مبتسما عند سؤايل مرة اثنية: األفضل من ذلك أال يـَُعّق 
كبش واحد. كنت أهدف من السؤال أن يذبح أصحاب ضيق ذات اليد كبشا 

 (155، الصفحة: 2واحدا. )سرية املهدي، اجمللد
  



 221 فِقْهُ املَسِيْح
 

 

 كاحـــالن
 اهلدف من النكاح

لقد سّن اإلسالُم الغاية املتوخاة من النكاح أن : يقول املسيح املوعود 
يتيسر للناس عالج الشهوات النفسانية عن طريق احلالل كما سّنه هللا يف قانون 
الطبيعة منذ الِقدم، ليفوز اإلنسان بذلك ابلعفاف والورع ويتجنب طرقا حمرمة 
 غري مسموح هبا إلشباع الشهوة. فهل ميكن أن يقال حبق من قال يف كالمه

( أنه يهدف من ذلك إىل أن 224)البقرة:  ِنَساؤُُكْم َحْرٌث َلُكمْ الكرمي: 
يشبع الناس شهواهتم وال يكون له أي هدف غري ذلك. فهل اهلدف من احلرث 
هو اللهو واللعب أم أن اهلدف أن حيصد املرء ما زرعه كامال؟ أكرر وأقول: من 

َر ُمسَ قال يف كالمه املقدس  ( أي جيب أن 25)النساء: اِفِحنيَ حُمِْصِننَي َغيـْ
تكون غايُتكم من النكاح أن تفوزوا ابلعفة والورع وجتتنبوا نتائج الشهوات 
الوخيمة، وينبغي أال تنصرفوا إىل هذا العمل خاضعني للشهوة كاحليواانت 
بعيدين عن هدف طيب، أفُيَظنُّ به تعاىل أنه أراد يف تعليمه أن جيعل املسلمني 

فقط؟ فهذه األمور مل ترْد يف القرآن الكرمي فقط بل قد رويت عبدة الشهوات 
، وال املسّلم هبما يف كتب األحاديثالبخاري ومسلم،  ييف صحيحَ  عن النيب 

داعي للتكرار، قد كتبنا يف هذا الكتيب نفسه. لقد نزل القرآن الكرمي هبدف أن 
يعيد املنغمسني يف الشهوات إىل هللا ويزيل كل إجحاف. )الداينة اآلرية، اخلزائن 

 ( 44، ص10الروحانية، اجمللد

 احلكمة يف تسمية النساء "حرث"
ُتمْ  ِنَساؤُُكْم َحْرثٌ يف القرآن الكرمي ... آية:  )البقرة:  َلُكْم فَْأتُوا َحْرَثُكْم َأىنَّ ِشئـْ

ُتْم ، (. أي أن نساءكم كمثل حرث لكم إلجناب األوالد224 فَْأتُوا َحْرَثُكْم َأىنَّ ِشئـْ
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وا حق احلرث، أي جيب أال تباشروهن بصورة متنع إجناب أن تؤدّ  ولكن عليكم
فمنعهم هللا تعاىل من ذلك األوالد. كان بعض الناس يف صدر اإلسالم يعزلون، 

وّسى النساء حراث، أي أرضا تنبت فيها الغالل بكل أنواعها. فقد بنّي يف هذه 
اآلية أبنه ملا كانت املرأة يف احلقيقة مثل احلرث وتُنجب األوالد كما تنبت الغالل 
من احلرث، فال جيوز أن مُينع ذلك احلرث من إجناب األوالد. أما إذا كانت املرأة 

ضة وكان من املؤكد أن احلمل سيهدد حياهتا، أو إذا كان هناك مانع آخر مبين مري
على صحة النية، فهذه احلاالت استثنائية، وإال فإن منع اإلجناب ال جيوز عند 

 الشرع مطلقا.
فلما ّسى هللا تعاىل املرأة حراث فلكل عاقل أن يفهم أنه سّاها كذلك ألنه عّدها 

جعل األوالد أيضا بني أهداف النكاح ليوَلد نتيجة سببا إلجناب األوالد، و 
النكاح عباد هللا ليذكروه. وجعل اهلدف الثاين من ذلك أن جيتنب الزوجان 
سوَء النظر وسوء العمل نتيجة الزواج. وعّد اهلدف الثالث أن يتولد األنس 
 املتبادل بينهما وجيتنبا أمل العزلة. كل هذه اآلايت موجودة يف القرآن الكرمي

، 23ولكن إالَم نسهب يف املوضوع؟ )ينبوع املعرفة، اخلزائن الروحانية، اجمللد
 (293-292ص

 اخلرطبة ال تقوم مقام النكاح  
السؤال: هناك عادة يف بالدان أنه إذا مّتت اخِلطبة رسيا وأُعطيت الفتاة ُحِليًّا 

فتاة بشخص وألبسة حُتسب أهنا تنوب مناب النكاح متاما، فال جيوز نكاح هذه ال
 آخر بعد ذلك.  

: ال معىن هلذا الكالم، كما أن اخِلطبة ليست أمرا اْلواب: يقول اخلليفة الثاين 
)سجل  1شرعيا. فما دام الوالدان موافقني والفتاة موافقة فال حيق ألحد أن يتدخل

 م( 26/6/1954تعليمات اخلليفة الثاين، 

                                                 
 اخلطبة السابقة بكل سهولة. )املرتجم(حيث ميكن فسخ تلك   1
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    خيار البلوغ
إذا أرادت الفتاة أن يُفَسخ نكاحها...  فال داعي حاكما يف قضية:  قال 

للخصام يف ذلك، إْذ مل يـُْفِض بعضهما إىل بعض. فإذا حدث النـزاع بينهما يف 
ذلك الوقت كان من املفروض أن يُفسخ النكاح بكل سرور، ألن النكاح من هذا 

النوع كان مبنـزلة اخِلطبة فقط. وهذه هي فتوى املسيح املوعود 
لتين اليت وص 

 ( 192-191شفهيا. )أقوال املصلح املوعود يف املسائل الفقهية، ص 

 موافقة الفتاة على النكاح ضرورية
كان لفتاة أخوان وأمٌّ، كان أحد األخوين واألّم موافقني على زواج الفتاة من 
شاب، ولكن األخ اآلخر كان يعارض ذلك ويريد تزوجيها من شاب آخر. كانت 

عن هذه القضية ومبن جيب تزوجيها؟ فسأل  ، فُسئل الفتاة يف سن البلوغ
 :َمن من األخوين توافق الفتاُة؟ قيل: توافق أخاها الذي توافقه األّم. قال :

جيب تزوجيها من الشاب الذي توافق عليه الفتاة وأخوها. )احلكم، العدد: 
 (1م، ص10/7/1903

 ال جيوز نكاح فتاة أمحدية من غري أمحدي
ُعرض سؤال مفاده أن هناك فتاة أمحدية ولكن أبواها ليسا أمحديني، ويريدان أن 
يزوجاها من غري أمحدي، والفتاة تريد الزواج من أمحدي. فأصر الوالدان على 

عاما من العمر. فأُْنِكحت  22موقفهما، ويف أثناء هذا االختالف بلغت الفتاة 
: حها جائز أم ال؟ فقال مضطرة بغري إذن والديها من أمحدي ، فهل نكا

 ( 7م، ص31/10/1907النكاح جائز. )بدر، العدد: 

 تزويج الفتاة األمحدية من غري أمحدي ذنب
ال ضري يف الزواج من ابنة غري األمحديني، ألن النكاح : قال املسيح املوعود 

من نساء أهل الكتاب أيضا جائز، بل يف ذلك فائدة أن يهتدي إنسان آخر. 
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ّوجوا ابنتكم من غري أمحدي. فإذا أعطوكم ابنتهم فتزوجوها إذ ال ذنب ولكن ال تز 
يف الزواج منها. ولكن يف تزويج ابنتكم منهم ذنب. (احلكم، العدد: 

  )۲م، ص۱۹۰۸/۱٤/٤

    ال تزوجوا بناتكم من املعارضني أبدا

صاحب احملل  -: أخربين ميان فضل حممد�يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 
خطيا وقال: كان ابين عبد الغفور صغري السن وكانت  -دار الفضليف حارة 

جدته ألّمه تريد أن تزّوج حفيد[ا (ابنة ابنها) منه، وكانت تلّح علّي يف هذا 
املوضوع، ولكين ما كنت ألرضى fالقرتاح. فذهَبْت ذات يوم إىل املسيح املوعود 

والده هذا ال يرضى  وقالت له: أريد أن أزّوج حفيديت من ابن ابنيت ولكن �
وسألين: ملاذا ال ترضى pذا الزواج؟ قلُت: m  �بذلك. فدعاين حضرته 

سيدي، هذه العائلة معارضة ويستخدمون لساt قاسيا جدا، لذلك أt أرفض 
: ميكن أن تزّوجوا األبناء من فتيات املعارضني ولكن ال جيوز �هذا. فقال 

  ) ١٧١- ١٧٠، الصفحة: ٢لدتزويج بناتكم منهم. (سرية املهدي، ا}

  قبل الزواج النظر إىل الفتاة

: حدثين ميان عبد هللا السنوري أنه حدث �يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 
منذ مدة طويلة عندما توفيت زوجة ميان ظفر أمحد الكفور[لوي األوىل وكان 

: هناك بنتان تقيمان يف � املسيح املوعوديبحث عن زوجة أخرى، قال له 
 �بيتنا، سآيت pما إىل هنا لتنظر إليهما، ونزّوجك ممن تعجبك منهما. فدعا 

البنتني وأوقفهما خارج الغرفة، مث دخل الغرفة وقال: إ�ما واقفتان يف اخلارج فانظر 
إليهما من داخل الغرفة من خالل فرجات الستار اخلشيب، فنظر إليهما ميان ظفر 

مث سأل ميان ظفر أمحد: أخِربt اآلن أيتهما ترغب فيها.  �رفهما أمحد. مث ص
مل يكن ميان ظفر أمحد يعرف اسم أي منهما لذلك قال: أفّضل ذات الوجه 

: أرى �البيضوي. مث سألين حضرته عن رأيي فقلت: سيدي مل أرمها. مث قال 
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أن الثانية اليت هلا وجه دائري أفضل. مث قال: من كان وجهه بيضوي يفقد مجاله 
 بعد إصابته مبرض وغريه، أما مجال الوجه الدائري فيظل حمفوظًا.

ري: مل يكن هناك أحد سواان حنن الثالثة أي حضرته قال ميان عبد هللا السنو 
وميان ظفر أمحد وأان. وأن حضرته كان قد دعا هاتني البنتني بطريق أحسن 
وصرفهما بطريق مناسب أيضا حبيث مل تدراي شيئا عن األمر، ولكن مل يوفَّق ميان 
ظفر أمحد للزواج أبي منهما، وقد مضت مدة طويلة على هذا احلادث. )سرية 

 (241-240، الصفحة: 1ملهدي اجمللدا

 الكفو يف الزواج أفضل وليس ضروراي
ُعرض سؤال شخص مفاده أن أمحداي يريد أن يَزّوِج ابنته يف عائلة أمحدية ليست  

: كفًؤا، بينما يوجد شاب فيمن هم كفٌؤ هلم. فما حكمكم يف ذلك؟ فقال 
إذا أمكن الزواج حبسب املطلوب فاألفضل أن يكون بني األكفاء بدال من غري 
الكفؤ، ولكن هذا ليس فرضا، بل كل شخص أدرى مبصلحته ومصلحة أوالده يف 
مثل هذه األمور. فإذا كان ال يرى أحدا من األكفاء جديرا بذلك فال أبس يف 

أن يزّوج بنته يف عائلة  حواليف كل األتزويج ابنته من غريه، وال جيوز إكراه أحٍد 
 (  3م، ص11/4/1907، العدد: 6، جملد15. )بدر، رقمفقط هي كفؤ لعائلته

 النكاح أمر طبيعي بل ضروري
ردا على القسيس "فتح مسيح": مث اعرتضَت بذكر اسم  قال املسيح املوعود 

هلا ومّص اللسان   السيدة عائشة الصديقة رضي هللا عنها، أن مالمسة النيب 
كان خمالفا للشريعة، فحّتاَم نبكي على هذا العناد اخلبيث؟ أيها السفيه، كل هذه 
األمور مسموح هبا يف النكاح اْلائز والشرعي. ما هذا االعرتاض؟ أال تعرف أن 
الرجولة من صفات اإلنسان احملمودة، أما الُعّنة فليست من الصفات احلميدة،  

مل  ليس مزية، غري أن االعرتاض الكبري هو أن املسيح كما أن البكم والصمم 
يستطع أن يرتك أي أسوة عملية يف حسن املعاشرة الصادقة والكاملة مع الزوجات 
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لكونه حمروما من أسى صفات الرجل، لذا فإن نساء أورواب احنرفن عن جادة 
رتكااب ال االعتدال مستغالت احلرية املخجلة جدا وارتكنب أخريا الفسق والفجور ا

يليق ابلذِّكر. أيها السفيه، إن حب الزوجات ومالطفتهن حبسب الفطرة اإلنسانية 
 والعواطف الصادقة، واختاذ مجيع أسباب حسن املعاشرة مزيُة اإلنسان الطبيعية

أيضا وقدَّم أسوته ْلماعته، أما  . فقد اختذها مؤسس اإلسالم والضرورية
ه وأعماله بسبب النقص يف تعليمه. ولكن ملا  املسيح فرتك هذا النقص يف ملفوظات

كان ذلك من مقتضى الطبيعة فقد اضطرت أورواب واملسيحية إىل َسّن القوانني يف 
سبيل ذلك. الِحظوا أبنفسكم مراعني العدل ما هو السبب هلذه اخلالعة القذرة 

ن والفحشاء، وحتوَُّل البلد أبسره إىل بيت دعارة جنس، وممارسَة آالف مؤلفة م
الرجال والنساء اْلنَس يف احلدائق العامة مثل حديقة "هايد" يف وضح النهار  
كالكالب، مث تضجُّرهم أخريا متضايقني من هذا التحرر غري املشروع، وسّن قانون 
الطالق بعد حتّملهم ويالت الديوثية واملنكرات لسنني طويلة؟ أهذه نتيجة أسوة 

يف الِعشرة، فتعرتض عليه خلبث  مي ذلك القدوس املطهَّر املزكي النيب األ
ابطنك؟ هل تالَحظ يف البالد اإلسالمية األجواُء السامة العفنة؟ أم هي أتثري 
تعليم كتاب اإلجنيل البوُلسي الناقص جدا وغري الالئق واملخالف للفطرة؟ فاجُث 
اآلن على ركبتيك وتصوَّر مشهد يوم الدينونة وأتمل فيه. )نور القرآن، اخلزائن 

 (  393-392، ص9انية، اجمللدالروح

 جواز الزواج يف مقتبل العمر
خماطبا القسيس "فتح مسيح": لقد ذكرَت السيدة  يقول املسيح املوعود 

عائشة الصديقة رضي هللا عنها وكتبَت أن عمرها عند زواجها كان تسع سنني، 
خلصوص، ذكر تسع سنني بنفسه، ومل ينـزل وحٌي هبذا ا فأوال: مل يَثبت أن النيب 

وال هو اثبت من األخبار املتواترة أن عمرها كان تسع سنني فقط؛ بل هو مروي 
عن راٍو واحد فقط. الواقع أن العرب مل يكن لديهم نظام التقومي لكوهنم أميني، 
وإن نقَص عامني أو ثالث أو زايدهتا أمٌر بسيط نظرا إىل تلك الظروف. مثلما ال 



 227 فِقْهُ املَسِيْح
 

نا أيضا أن حيفظوا جيدا فْرق بْضع سنني. مث لو يستطيع أغلبية األميني يف جمتمع
سّلمنا افرتاضا أن العمر كان حبسب حساب دقيق تسَع سنوات ابلضبط، فمع 
ذلك لن يعرتض أيُّ عاقل، أما األمحق فال منلك له أي عالج. سنثبت لك يف  
كتيبنا هذا أن األطباء الباحثني املعاصرين قد أمجعوا على أن البنات ميكن أن 

ن سنَّ النضج يف العام التاسع من العمر أيضا، بل ميكن أن تلد الصبّية يف يبلغ
العام السابع من عمرها، وقد برهن على ذلك األطباُء من خالل املشاهدات 
الكثرية. هذا، وهناك مئات من شهود العيان على أن هناك بنات يف هذا البلد قد 

أنسف عليك وال ينبغي ذلك،  أجننب يف الثامنة أو التاسعة من عمرهن. لكننا ال
ألنك لست عنيدا فقط بل أمحق أيضا من الدرجة األوىل إذ ال تعرف حَّت اآلن 
أن احلكومة تسّن القوانني وفقا لطلب الشعب يف ضوء الوضع وتقاليدهم السائدة 
يف اجملتمع، فال تتم فيها البحوث على شاكلة الفالسفة. أما ذِكُرك احلكومة 

فصحيح متاما أننا نشكرها وننصح هلا ونظل هلا انصحني ما دمنا اإلجنليزية مرارا، 
أحياء، ومع ذلك ال نُعّدها بريئة من اخلطأ وال حنسب قوانينها مبنية على حبوث 
حكيمة، وإمنا مبدأ سّن القوانني مبين على كثرة آراء الشعب. احلكومة ال تتلقى 

نني سليمة من األخطاء ملا وحًيا حَّت ال خُتطئ يف سّن قوانينها. فلو كانت القوا
 18ُسنَّت قوانني جديدة بني فينة وفينة. ففي إجنلرتا ُحدد سن نضج الفتيات بـ 

عاما، غري أهنن يف البالد احلارة يبلغن النضح يف سّن مبكِّر جدا. إذا كنت تزعم 
قوانني الدولة تعّد كالوحي من السماء حبيث ال احتمال فيها للخطأ، فنرجو أن أن 

بذلك سريعا لكي خندمك قليال ابملقارنة بني اإلجنيل والقانون. ابختصار، مل  ختربان
تعلن احلكومة حَّت اآلن أبن قوانينها أيضا منـزهة عن اخلطأ كالتوراة واإلجنيل. أما 
إذا كان قد بلَغك إعالن فنرجو أن ترسل لنا نسخته. مث إذا كانت قوانني الدولة 

هلية فإن ذْكرك هذه القوانني إما دافعه العناد غري مصونة من اخلطأ مثل الكتب اإل
أو احلمق، ولكنك معذور يف ذلك. إذا كانت احلكومة تثق بقوانينها فلماذا مل 
تعاقب األطباء الذين بينوا بعد حبوث طويلة مؤخرا يف أورواب أن الفتاة ميكن أن 

ك على تبلغ سن النضج يف عامها التاسع بل يف السابع من عمرها ؟ أما اعرتاض
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تسع سنوات مع عدم تقدمي أي نص من التوراة واإلجنيل، واالقتصار على قانون 
الدولة، فإمنا يدل على أنك مل تُعد تؤمن ابلتوراة واإلجنيل، وإال كان حراي بك أن 
تُثبت من التوراة أو اإلجنيل حرمة زواج فتاة يف التاسعة من عمرها. )نور القرآن 

 (339-337، ص 9اخلزائن الروحانية، اجمللد

 من عائشة رضي هللا عنها     الرد على اعرتاض زواج النيب 
ردا على اعرتاض اهلندوس بسؤال مفاده: هل مضاجعة  قال املسيح املوعود 

( زوجته عائشة البالغة من العمر تسع سنوات كانت بقصد رسول هللا حممد )
 املعرتض السفيه تلي: هذا االعرتاض انجم عن جمرد اْلهل. اإلجناب؟ فقال 

معاْلا أو طبيبا قبل االعرتاض، ملا توقع عند هذا االعرتاض أية نتيجة إال أن  سأل
 -يعدَّ سفيها وأمحق يف نظر كل َمن يعرف احلقيقة. لقد كتب الدكتور "مون"

أن  -املتخصص يف العلوم الطبيعية والطب، والباحث املعروف جدا بني اإلجنليز
رة يبلغن سن الزواج يف العام الثامن أو التاسع من عمرهن. الفتيات يف البالد احلا

فكتابه موجود هنا وأنت أيضا تقيم هنا، فإذا كنت ابحثا عن احلق فيمكن أن أتيت 
وتالحظ. وحاليا هناك طبيب ألَّف كتاب "معدن احلكمة" قد كتب يف كتابه 

أنه  46فحة "تدبري بقاء النسل" القول نفسه الذي أدرجناه آنفا، ويقول يف الص
اثبت من حبوث األطباء أن البنات يف عمر تسع سنني أو مثان أو مخس أو ست 

فمن أراد فليقرأه. وقد قيل  موجود عندي،. وهذا الكتاب أيضا ِحْضنسنني قد 
ذلك يف هذه الكتب بذكر أساء كثري من األطباء اآلخرين. وملا كانت هذه 
البحوث مشهورة جدا، وال ختفى على عاقل، فال داعي لإلسهاب. أما القول أبن 
عْمر عائشة رضي هللا عنها كان تسع سنني عند الزواج فقد ورد ضمن أقوال ال 

يثبت من أي حديث أو القرآن الكرمي. أما الدكتور "واه" أصل هلا وال قيمة، وال 
املنشورة يف إبريل/نيسان  15فقد سجل حاداث رآه أبم عينه، يف "النسيت" العدد 

م أنه وّلد امرأة بدأت حتيض حني كان عمرها سنة واحدة فقط، ومحلت 1881
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عشرة أشهر. يف العام الثامن من عمرها وأجنبت ابنا حني كان عمرها مثانية أعوام و 
 (64-63، ص 10)الداينة اآلرية، اخلزائن الروحانية، اجمللد

 العدل عند التعدد
: هل املراد من العدل عند التعدد هو سأل أحد اإلخوة األمحديني حضرته 

الّرَِجاُل قـَوَّاُموَن َعَلى أن يعامل الرجُل املرأة بصفته حاكما عادال حبكم آية: 
وذلك كما تستحق حبسب رأيه، أو له معىن آخر؟ فقال ( 35)النساء:  النَِّساءِ 
 جيب املساواة بني مجيع الزوجات عمليا بغض النظر عن مقتضى احلب؛ :

أي جيب أن يعدل يف كل شيء مثل اللباس والطعام والعشرة، وحَّت يف اْلماع. لو 
 علم اإلنسان كيفية أداء هذه احلقوق كما جيب لفّضل العزوبة دائما على الزواج.

هو الذي ميكن أن يّدعي أداء هذه  والذي يقضي حياته حتت هتديد هللا 
احلقوق. إن حياة املرارة أفضل آالف املرات من امللذات اليت بسببها يبقى على 
الدوام سوط هللا مشهرا على رأس اإلنسان. أّما إعطاء تعليم التعدد فليس سببه إال 

ق أن الشريعة قد أجازت ذلك كعالج أن جيتنب اإلنسان الوقوع يف املعصية. واحل
فقط أبنه إذا رأى اإلنسان ميل نفسه ورغبته يف الشهوات وتسوء نظرتُه مرة بعد 
أخرى فليتزوج اثنية الجتناب الزان، ولكن جيب أال يُتلف حقوق الزوجة األوىل. 
واثبت من التوراة أيضا أنه جيب على املرء أن يراعي الزوجة األوىل أكثر ألنه قضى 

عظم فرتة شبابه معها وتكون له عالقة أقوى معها. جيب مراعاة الزوجة األوىل م
واإلحسان إليها، حبيث إنه إذا شعر املرء ابحلاجة إىل الزواج الثاين ولكنه يرى أن 
ذلك سُيحزن الزوجَة األوىل ويكسر قلبها بشدة، فإن استطاع الصرب يف هذه احلالة 

إىل قتل ضرورة شرعية، عندها لو ضّحى  دون الوقوع يف معصية وال يؤدي ذلك
حباجاته جربا خلاطر زوجته واكتفى هبا؛ فال حرج يف ذلك، بل من املناسب له أال 

 يتزوج اثنية... 
جيب أال يستغل اإلنسان قانون هللا على عكس مشيئته وأال يستغله هلدفه 
الشخصي حَّت يصبح ُجّنة حلماية األهواء النفسانية فقط. اعلموا أن ذلك معصية، 
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يقول هللا تعاىل مرارا وتكرارا أال تغلبكم الشهوات بل جيب أن تكون التقوى هي 
ت ابختاذه الشريعة ُجنَّة فماذا هدفكم يف كل شيء. فلو عّدد أحد إلشباع الشهوا

عسى أن تكون النتيجة إال أن تعرتض األمم وتقول أبن ليس للمسلمني شغل إال 
التعدد. ليس الزان وحده هو الذنب بل وقوع الشهوات يف القلب بصورة بيّنة أيضا 
ذنب. جيب أن يكون نصيب التمتع الدنيوي ضئيال جدا يف حياة اإلنسان لتكونوا 

. أما الذي يكثر من املتع فـَْلَيْضَحُكوا قَِلياًل َوْليَـْبُكوا َكِثريًاتعاىل:  مصداق قوله
الدنيوية ويستمتع ابلزوجات ليل هنار، فمَّت ستكون الرقّة والبكاء يف نصيبه؟ إن 
معظم الناس يفعلون كل شيء يف متابعة فكرة معينة وبذلك يبتعدون عن مشيئة هللا 

ىل قد أجاز بعض األشياء ولكن هذا ال يعين أن يقضي احلقيقية. ال شك أن هللا تعا
يَِبيُتوَن لَِرهبِِّْم ُسجًَّدا املرء حياته كلها عاكفا عليها. يقول هللا تعاىل يف نعت عباده: 

. فالذي يستمتع ابلزوجات ليل هنار أىّن له أن يقضي ليله يف العبادة كما َوِقَياًما
تسع  جيعلهن شركاء مع هللا. كان عند النيب يريد هللا؟ إنه يقتين الزوجات وكأنه 

عند  زوجات ومع ذلك كان يقضي ليله كله يف العبادة. ذات ليلة كان دوره 
، وظنت أنه عائشة رضي هللا عنها، فاستيقظت بعد هزيع من الليل ومل جتد النيب 

 ومل جتده حَّت وجدته يف البقيع بيوهتن كلهاذهب إىل زوجة أخرى. فبحثت عنه يف 
زوجته احلبيبة  وهو ساجد يتضرع يف حضرة هللا تعاىل. انظروا اآلن كيف ترك 

احلّية وذهب إىل مقابر األموات وظل يبكي ويبتهل أمام هللا تعاىل. هل ميكن أن 
 تكون زجياته إلشباع الغُْلمة والشهوات؟

ذا ابختصار، جيب أن تتذكروا جيدا أن هللا تعاىل يريد أال تغلبكم الشهوات، بل إ
واجهتم ضرورة حقيقية إلكمال التقوى ميكن أن تتزوجوا اثنية. )البدر، العدد: 

 ( 2م، ص8/7/1904

 لقد قيَّد اإلسالم التعدد     
إن جوايب على اعرتاض التعدد هو اْلواب العادي أن التعدد يف معظم األقوام قبل 
اإلسالم كان قد بلغ إىل مئات وآالف الزوجات، وقد قّلل اإلسالم التعدد ومل 
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يزْده. بل هذه األفضلية خاصة ابلقرآن وحده أنه رفض التحرر وعدم االلتزام 
 (47، ص6الروحانية، اجمللدابحلدود يف الزواج. )حجة اإلسالم، اخلزائن 

 الضرورة واحلكمة يف التعدد      
إن أتباع آراي ساج يكرهون التعدد، ولكنهم مع ذلك يعرتفون بضرورته اليت كثريا ما 
يضطر بسببها اإلنسان إىل التعدد، وهي أنه من الضروري لإلنسان الذي هو 

نفسه من كونه أبرت. أشرف املخلوقات أن خيتار طريقا أحسن إلبقاء نسله ويُنقذ 
من املعلوم أنه لو كانت زوجة ما ال تقدر على اإلجناب أو إذا أجنبت ميوت 
األوالد بسبب مرض أو تنجب اإلانث فقط؛ ففي مثل هذه احلاالت حيتاج الرجل 
إىل زوجة اثنية، وخاصة الرجال الذين يكون انقطاع نسلهم مؤسفا ويضر ِملكيتهم 

ارة كبرية. كذلك هناك أسباب كثرية أخرى تقتضي وواليتهم بشدة ويلحق هبا خس
 التعدد... 

لقد أجاز القرآن الكرمي التعدد لسد حاجات البشر. ومن مجلتها أن يكون التعدد 
سببا إلبقاء النسل يف بعض احلاالت، وكما أن القطرات تكوِّن حبرا كذلك ابلنسل 

ر من النسل هو التعدد. تتكّون األقوام. ومما ال شك فيه أن الطريق األحسن لإلكثا
إًذا، فالتعدد هو الطريق األمثل للربكة اليت تسمَّى كثرة النسل بتعبري آخر...إن 

بكثرة أيضا كانوا يعّددون  "األواتر" )أي املبعوثني(صلحاء اهلندوس الذين يسمون 
يقال أبن "كرشنا" كان لديه آالف الزوجات. وإن حسبنا هذا البيان مبالغة  حَّت

ا فال بد أنه كانت عنده عشرة أو عشرين زوجة على أية حال. كذلك  القول أيض
كان لوالد الراجا "رام شندر" زوجتان. ومل أيت املنع من التعدد يف أّي مكان يف 
الفيدا حبسب علمنا وإال ملا فعل هؤالء الصلحاء ما كان يعارض تعليم الفيدا.  

 ا بني اهلنود، زوجتان. كذلك كان لدى ابوا اننك أيضا الذي يـَُعّد رجال مقدس
يؤدي إىل إجحافا يف هذا املقام يعرتض املعاندون عادة ابلقول أبن يف التعدد 

فقدان االعتدال، واالعتدال هو أن تكون لرجل واحد زوجة واحدة. ولكين 
أستغرب ملاذا يُقحمون أنفسهم يف قضااي اآلخرين دون مربر. ما دام رائجا 



 فِقْهُ املَسِيْح 232
 

جيوز أن يتزوج اإلنسان إىل أربع زوجات ولكن ال  ومتعارفا عليه يف اإلسالم أنه
ُيكره أحد على ذلك، وكل رجل وامرأة يعرف هذه املسألة جيدا، ومن حق النساء 
أن يضعن شرطا عند النكاح مع مسلم أبال يتزوج زوُجها اثنيًة يف أّي حال. ولو  

ن لو ُكتب شرط مثله قبل النكاح مث تزوج الرجل اثنية سيقرتف نقض العهد. ولك
مل مُتِل املرأة هذا الشرط ورضيت حبكم الشريعة، لكان تدّخل اآلخرين يف هذه 
احلالة غري مربر، وسينطبق يف هذه احلالة الـَمثل األردي: إذا كان الزوجان راضيني 
فما دخل القاضي؟ كل عاقل يستطيع أن يفهم أن هللا مل جيعل التعدد فرضا واجبا 

 تعاىل. فإذا أراد رجٌل أن يستفيد من هذا اْلواز بل هو جائز فقط حبسب أمر هللا
حلاجة ومل ترض به زوجته األوىل، فالطريق مفتوح هلا أن  املشروع يف قانون هللا تعاىل

تطلب الطالق منه وتتخّلص من هذا الغم. كذلك إن مل ترض املرأة الثانية اليت 
ال . ابختصار، لهيريد هبا الزواج الثاين، فالطريق األسهل هو أن ترفض طلبا مث

ميكن إكراه أحد. ولكن إذا رضيت كلتامها هبذا الزواج فأّي حق آلريٍّ أن يتدخل 
 ...ويعرتض دومنا سبب؟

القضية تتعلق حبقوق العباد، والذي يتزوج ابمرأتني فهذا ال يضّر هللا شيئا، وإذا  
األوىل  كان أّي حرج يف ذلك فهو على الزوجة األوىل أو الثانية. فإذا رأت الزوجة

يف هذا الزواج إتالفا حلقوقها فيمكنها أن تتخلص من القضية عن طريق الطالق. 
وإن مل يطّلقها زوجها فلها أن تطلب اخللع بواسطة القاضي. وكذلك إذا شعرت 
الزوجة الثانية ابحلرج فهي أدرى بضّرها ونفعها أكثر من غريها. فاالعرتاض أبن 

دخُّل دون مربر. ومع كل ذلك فقد أوصى هللا التعدد يؤدي إىل فقدان االعتدال ت
تعاىل الرجال أنه إذا كانت هلم أكثر من زوجة أن يعدلوا بينهن، وإال فليكتفوا 
بواحدة. والقول أبن منشأ التعدد هو إشباع الغُلمة هو قول انبع عن جهل اتم 

عدد وعناد حبت. لقد رأيت أبم عيين أن الذين تغلبهم الشهوة عندما يلتزمون ابلت
املبارك، يكّفون عن الفسق والفجور والزان والفحشاء، وهذا الطريق جيعلهم متقني 

 (                   247-244، ص 23وورعني. )ينبوع املعرفة، اخلزائن الروحانية، اجمللد
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كان العرب يتزوجون مئات النساء ومل يروا العدل بينهن ضروراي، فكانت النساء 
ن ذلك "جان ديفن بورت" وكذلك كثري من اإلجنليز يف مصيبة، كما قد كتب ع

اآلخرين. فقلل القرآن الكرمي عدد مئات الزجيات إىل األربع وقال أيضا إىل جانب 
(. فلو أتمل أحد يف عصر 4)النساء:  فَِإْن ِخْفُتْم َأالَّ تـَْعِدلُوا فـََواِحَدةً ذلك: 

راط يف العامل، وأبي ظلم  نزول القرآن الكرمي ورأى مدى ما بلغه التعدد من اإلف
كانوا يعاملون النساَء، ملا وجد بُدا من اإلقرار أبن القرآن الكرمي قد منَّ على العامل 
إذ قد أوقف كل هذا اْلور والظلم. لكن ملا كان من قانون الطبيعة أن اإلنسان 
يتمىن أحياان أن تكون له الذرية، وحيتاج إىل زوجة أخرى بسبب كون زوجته 

نتيجة إصابتها مبرض دائم أو إلصابتها مبرض يستحيل فيه اْلماع متاما،  عقيما أو
كما هناك بعض احلاالت هلبوط الرحم حبيث تعاين املرأة بشدة مبجرد املالمسة، 
ومثل هذه األمراض أحياان تطول إىل عشر سنني. وأحياان تصبح املرأة عجوزا 

جة إىل زوجة اثنية ابلطبع. ابكرا أو حتبل على فرتات متقاربة، فيكون املرء حبا
أن يعدل بينهن. وهذا بتعدد الزوجات بشرط فنظرا إىل هذه األسباب كلها أُذن 

لئال يكون حمروما من تدارك احلكمة اإلهلية عند ظهور  ابإلنسانمن الرمحة 
احلاجات الفطرية. والذين ال يعرفون كم كان سكان اْلزيرة العربية مسرفني يف 

فأولئك األغبياء حتما سيعرتضون على إجازة اإلسالم ألكثر  اإلكثار من الزوجات
من زوجة، إال أن املطلعني على التاريخ يعرتفون أبن القرآن الكرمي قد قلل هذه 

 (  45-44، ص 10التقاليد ومل يكثرها. )الداينة اآلرية، اخلزائن الروحانية، اجمللد
ة واحدة لكل واحد منهم، ال ميكن أن تبقى سلسلة كل عائلٍة جاريًة دائما بزوج

بل حيدث يف بعض األحيان أن تكون إحداهن عاقرا ال تقدر على اإلجناب. يتبني 
من هذا التحقيق أن نسل بين آدم ظل جاراي وقائما نتيجة تعدد الزوجات. ولو  
كان هذا التعدد ممنوعا ألوشك النسل البشري على االنقراض إىل اآلن. سوف 

اإلنساَن هذا الطريُق املبارك، وكيف عّمر من جديد يتبني من البحوث كيف محى 
بيوات كادت خترب! وكم هو مفيد هذا الطريق للمحافظة على تقوى اإلنسان! إن 
يف طبيعة النساء نقصا فيما يتعلق حباجة الرجال إليهن كما يف أايم احلمل واحليض 
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ذي ميكن أن والنفاس. وهذا الطريق املبارك يسد هذا اخللل، ويعطي الرجل حقه ال
يطالب به من حيث طبيعته. وابإلضافة إىل ذلك يضطر الرجل إىل التعدد ألكثر 
من سبب؛ فمثال إذا أصبحت املرأة دميمة بتقدمها يف السن أو نتيجة مرض، 
لتعطلت قوة الرجل املتعلقة ابلعالقة الزوجية. ولكن إذا صار الرجل دميم الشكل 

جل أُعطي أداة العالقات الزوجية، وإن فال ضري من ذلك على املرأة، ألن الر 
إشباع املرأة بيد الرجل. أما إذا كان يف رجوليته نقص أو عجز، فيمكن للمرأة أن 
تطلب منه الطالق حبسب حكم القرآن الكرمي. ولكن إذا كان قادرا على إشباعها 
بشكل كامل فال حيق هلا االعرتاض على زواجه الثاين، ألن املرأة ال تستطيع أن 

سد حاجاته اليومية، وبذلك يبقى حق الرجل يف التعدد قائما. إن هذا الطريق ت
ليس جائزا فقط، بل هو واجب على األقوايء األتقياء الورعني بطبعهم. )مرآة  

 ( 282-281، ص 5كماالت اإلسالم، اخلزائن الروحانية، اجمللد

 التعدد ليس أمرا بل هو إذنٌ 
اعرتض شخص قائال: إن ساح اإلسالم ابلزواج من أربع نساء سيئ جدا، وهو 

: مل أيمر )اإلسالم( ابلزواج من أربع نساء مصدر سوء األخالق كلها، فقال 
بل قد سح للرجل ابلزواج إىل أربع زوجات، ولكن ليس ضروراي طبعا أن جيعل 

مي هو أن حاجات الناس أربع زوجات ربقة عنقه حتما. بل ما يقصده القرآن الكر 
تكون خمتلفة، لذا سح ابلزواج من واحدة إىل أربع. الذين يقّدمون اعرتاضا من 
عندهم مث يّدعون اإلسالم أيضا ال أدري كيف يستقيم إمياهنم؟ بل احلق أهنم 
يعرتضون على اإلسالم وال يرون كم من أمور يضطر املقنن إىل االهتمام هبا عند 

إذا كان ألحد زوجة واحدة فأصيبت ابْلذام أو الزهري أو سّن القانون! فمثال 
عميت أو مل تعد قادرة على اإلجناب أو أصيبت أبمراض، وما إىل ذلك، فماذا 
جيب على الزوج أن يفعله يف هذه احلالة؟ هل يكتفي ابلزوجة نفسها؟ ما هو احلل 

ل الزان أو الذي يقدمونه يف مثل هذه الظروف العويصة؟ أو إذا ارتكبت فاحشة مث
غريه فهل تقبل غرية الرجل أن يظل حيسبها زوجة عفيفة له. ال أدري ملاذا يعَمون 
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عند توجيه االعرتاض إىل اإلسالم؟ ال أفهم ما حقيقة الدين الذي ال يقدر على 
قضاء حاجات اإلنسان. فما هي اخلطة اليت تقدمها املسيحية يف الظروف 

لكرمي من أنه ما من حاجة من حوائج اإلنسان املذكورة مثال؟ تتبني عظمة القرآن ا
إال وقد سّن هلا قانوان سلًفا. وقد بدأت اآلن ظاهرة التعدد والطالق يف إجنلرتا 
أيضا بسبب املشاكل املذكورة سابقا. لقد ُنشر عن أحد اللوردات مؤخرا أنه تزوج 

واجه اثنية، وأدين أيضا على ذلك ولكنه استقر يف أمريكا. أتملوا جيدا هل ي
اإلنسان ظروفا وحاجات يضطر فيها إىل التعدد أم ال؟ فإذا كانت احلاجات من 
هذا القبيل موجودة وال يوجد هلا حل فهذا هو النقص الذي لسّده أنزل هللا تعاىل  

/ 28، عدد 8، رقم7كتااب أمت وأكمل؛ أي القرآن الكرمي. )احلكم، جملد
 (15م، ص2/1903

 ضرورياالعتدال 
بكل وضوح،  َمثْـىَن َوُثاَلَث َوُراَبعَ : عن التعددلقرآن الكرمي لقد وردت يف ا

ويف اآلية نفسها وردت النصيحة ابلعدل أيضا. وإن مل يقدر الرجل على العدل 
وأحب إحداهن أكثر، أو قّل الدخل أو كانت الرجولة ضعيفة، فال جيوز له أن 
يتزوج أبكثر من واحدة. األنسب عندي هو أال يوِقع اإلنسان نفسه يف االبتالء، 

ابختصار، (... 191)البقرة:   اَل حيُِبُّ اْلُمْعَتِدينَ ِإنَّ اَّللََّ ألن هللا تعاىل يقول: 
ليس بوسع   إذا صار املرء أسريا حبب النساء فقط حبجة أنه حالل، فهو خمطئ.

كل إنسان أن يفهم مشيئة هللا. ليس من مشيئة هللا أن يبقى عبدة النفس 
ل اعدلوا وال مشغوفني يف الزوجات فقط، كذلك ال يريد هللا أن ختتاروا الرهبانية ب

 تلقوا أبنفسكم يف أمور سخيفة. 
فإذا كان هللا قد جعل شيئا خاصا ابألنبياء، فمن خطأ قصريي النظر وغباوهتم أن 
يعرتضوا على ذلك. انظروا مثال، فقد أُعطي الفرّيسّيون بعض التخفيفات يف 
التوراة، كذلك هناك بعض التخفيفات املعينة للربامهة من بني اهلندوس. فمن 
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الغباوة االعرتاض على خصوصية األنبياء. إن كوهنم أنبياء هي أكرب خصوصية 
 (2م، ص6/3/1898هلم، وال توجد يف غريهم. )احلكم، العدد: 

 أداء حقوق النساء ضروري
: أنصح مجاعيت بتعدد الزوجات ألنه قد ورد يف يقول املسيح املوعود 

وجات، لتزداد األمة. كذلك احلديث أن عليكم أن تكثروا من األوالد بتعدد الز 
يكون ضروراي لبعض الناس أن يعددوا ليجتنبوا الفحشاء وسوء النظر، أو تكون 
هناك حاجة شرعية أخرى. ولكن جيب أن يكون معلوما أن اإلذن بتعدد 
الزوجات إمنا هو على سبيل العالج والدواء، وليس هبدف االستمتاع والتلذذ. إمنا 

كن املرء ينوي االستمتاع فقط بل كانت نيته أن يُنجب األعمال ابلنيات. إذا مل ي
خدام الدين فال ضري يف التعدد. جيب على الرجل أن يعدل بني الزوجات مجيعا 

مثل اللباس والنفقات  -ما عدا احلب، ألنه ليس إبرادة اإلنسان-يف كل شيء 
وإذا   والطعام والبيت والِعشرة وغريها من األمور حَّت جيب العدل يف املضاجعة.

كان أحد ال يؤدي هذه احلقوق بوجه أكمل فال جيوز له التعدد. بل إن أداء 
حقوق النساء فرٌض مؤكٌَّد إىل درجة أنه إذا كان أحد ال يقدر على أدائها 
فاألفضل له أن يبقى عازاب. األنسب لإلنسان أن يعيش عيش املرارة وجيتنب 

يبقى على الدوام سوط هللا  مواجهة املصائب والوقوع يف امللذات اليت بسببها
مشهرا فوق رأسه. إذا رأى اإلنسان نفسه حبيث تغلب عليه الشهوات، وتسوء 
نظرته مرة بعد أخرى فليتزوج اثنية الجتناب هذه املعصية أيضا. ولكن يف هذه 
احلالة جيب أال يُتِلف حقوق الزوجة األوىل قط. بل ينبغي أن يراعي الزوجة األوىل 

قة قوية قضى معظم فرتة شبابه معها وتكون عاليكون قد ألنه أكثر من ذي قبل 
. وجيب مراعاة الزوجة األوىل واإلحسان إليها إىل درجة أنه إذا قد نشأت معها

شعر املرء ابحلاجة إىل الزواج الثاين إال أنه يرى أن ذلك سُيحزن الزوجة األوىل 
خوف الوقوع يف بشدة ويكسر قلبها، فإن استطاع الصرب يف هذه احلالة دون 
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معصية وال يؤدي ذلك إىل قتل ضرورة شرعية، عندها لو ضحى حباجاته جربا 
 خلاطر زوجته واكتفى هبا فال حرج يف ذلك، بل من املناسب له أال يتزوج اثنية. 

إن غرض القرآن الكرمي من السماح ابلتعدد هو أن يُثبتكم على التقوى، وتنالوا 
إجناب األوالد الصاحلني وتفقُّد أحوال األقارب الثواب إبحقاق أهداف أخرى مثل 

مثىن وثالث بواحدة و  وأداء حقوقهم. فمن أجل هذه األهداف ُسح ابلزواج
فهذا فسوق، وسوف تواجهون العذاب على ذلك  بينهن ورابع، وإن مل تعدلوا

بدل الثواب حيث كرهتم إمثا وملتم إىل آاثم أخرى. إن إيالم القلب إلمث كبري، 
قة ابلبنات تكون حساسة جدا، وميكن أن تقدروا مدى األماين اليت يعقدها والعال

ّن إىل اآلخرين. )ذكر احلبيب، هنّن عنهم ويسلمو هناآلابء يف قلوهبم حني يفصلو 
 (   206-205للمفيت حممد صادق، ص 

 التعدد وسيلة املنع من السيئات
يعرتض )معارضو اإلسالم( أبنه أذن ابلزواج من عدة نساء. أقول: هل من بطل 
شجاع من املعرتضني يستطيع أن يُرينا أن القرآن أيمر أن تتزوجوا أبكثر من امرأة 
حتما؟ غري أنه صحيح ومن الطبيعي متاما أن اإلنسان يكون حباجة أحياان إىل 

ملرأة أو أصيبت مبرض خطري آخر أن يتزوج أبكثر من امرأة. فمثال إذا عميت ا
وال يريد الرجل أن يفصلها ترمحا -ومل تعد قادرة على القيام ابألعمال املنـزلية 

أو ال تقدر على سد حاجة الرجل الطبيعية بناء على إصابتها أبمراض  -هبا
الرحم اخلطرية. فقولوا ابهلل عليكم، ألن تستشري الفحشاء وسوء األخالق إن مل 

واج الثاين يف هذه احلالة؟ وإذا كان دين أو شريعة متنع التعدد فهي تؤيد يُؤَذن ابلز 
الفحشاء وسوء األخالق حتما، ولكن اإلسالم الذي ينوي إزالة سوء األخالق 
والفحشاء من العامل يسمح أن يتزوج املرء أبكثر من امرأة نظرا إىل هذه 

ري من اخلصومات يف كذلك إذا مل يكن للمرء أوالد تقع بعد موته كثاحلاجات.  
العائلة حَّت يصل األمر اىل القتل وإراقة الدماء، ويتحتم على مثل هذا اإلنسان 
أن يتزوج أبكثر من واحدة من أجل احلصول على األوالد، بل احلق أن الزوجات 
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الصاحلات احملرتمات يسمحن ألزواجهّن من تلقائهّن ابلزواج من أخرى. وكلما 
ت أكثر وضوحا وجالء. أما النصارى فال حيّق هلم تدبرمت يف هذه القضية صار 

االعرتاض على هذه القضية، فإّن األنبياء وامللَهمني املعرتف هبم عندهم، بل إن 
امرأة. ولو قالوا إهنم  300و   700نفسه قد تزوجوا من  أسالف املسيح 

د كانوا فساقا فجارا، فعليهم أن خيربوان كيف ميكن أن يكون وحيهم وحيا من عن
هللا؟ يوجد يف النصارى ِفَرق ال جتيز مثل هذه اإلساءات حبق األنبياء. مث إن 
اإلجنيل مل يبني هذه املسألة صراحًة. الواقع أّن قوة نساء لندن هو السبب وراء 
عدم التعدد، ولكن ميكن أن تروا نتيجة ذلك برؤية مدى قيمة العفة والتقوى يف 

 ( 8م، ص10/1/1898)احلكم، العدد:  لندن وابريس.

 ال يصح االستياء من تزويج البنت من املتزوج سلفا
ُعرض سؤال: يقول بعض الناس أنه إذا كان أحد متزوجا سلفا فال نزّوِج ابنتنا له. 

. َمثْـىَن َوُثاَلَث َوُراَبعَ : هذا يعين أهنم يريدون أن يضعوا حدا لـ فقال 
 (4م، ص 10/2/1907)احلكم، العدد: 

 مقدار املهر 
: ما يتقرر برتاضي الطرفني ال يقع عليه سأل شخص عن مقدار املهر فقال 

اعرتاض. ليس املراد من املهر الشرعي أن هناك حتديدا يف النصوص أو األحاديث 
بل املراد هو ما يتداوله الناس من مهر يف ذلك الوقت. املشكلة يف بالدان هي أن 

دون املهر مبائة ألف أو ما شابه الناس يقصدون يف قرارة قلوهبم شيئا ولكن حيد
ذلك للرايء فقط. وُيكَتب ذلك ختويفا فقط لكي يبقى الزوج مرعواب، ولكن ذلك 
يسفر عن نتائج خطرية أخرى، فال ينوي أهل الزوجة أخذ املهر وال ينوي الزوج 

 أن يدفعه.
زاع يف مثل هذه القضية جيب أال ُيكره الزوُج على ـإن مذهيب هو أنه إذا حدث الن

أداء املهر ما مل يثبت أنه كان راضيا بدفع هذا القدر احملدَّد برغبته احلرة، وجيب أن 
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يؤَخذ القرار نظرا إىل سعته املالية واألعراف السائدة، ألن الشريعة والقانوُن ال 
 (123م، ص5/1903/ 8يتبعان سوء النية. )البدر، العدد: 

 جيب أن يكون املهر بقدر سعة الزوج
 سؤال: ما العمل إن مل تتنازل املرأُة عن مهرها؟

اْلواب: هذا حقها وجيب أن يُدفع هلا. األفضل أن يدفعه الزوج عند الزواج وإال 
ينبغي أن يدفعه فيما بعد. من نباهة النساء يف البنجاب واهلند أهنن يتنازلن عن 

ات أو قبله، وسبب ذلك عائد إىل أن هذه العادة املهر حبق أزواجهن عند املم
 السائدة يف اجملتمع تدل على املروءة. 

السؤال: إذ كان مهر املرأة ما يقارب مثانني كليو غراما من شحم البعوضة فكيف 
 ميكن أداؤه؟ 

عند حتديد املهر،  اَل ُيَكلُِّف اَّللَُّ نـَْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَهااْلواب: جيب االهتمام بـ: 
وال بد من أخذ مقدرة الزوج بعني االعتبار. إن مل يكن قادرا على دفع عشرة 
روبيات فأىّن له أن يدفع مائة ألف روبية. وإن شحم البعوضة ليس مهرا أصال بل 

. )جريدة بدر، العدد: اَل ُيَكلُِّف اَّللَُّ نـَْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَهاهو يدخل يف: 
 (6م، ص16/3/1904

 أداء املهر واجب
سأل شخص أن رجال كان يريد أن تـُْعِفَيُه زوجته من مهرها، فقالت الزوجة: إذا 
أعطيَتين نصف حسناتك لتنازلت لك عنه. قال الزوج: احلسنات عندي قليلة 
جدا وكأهنا ليست موجودة أصال. أما اآلن فقد ماتت الزوجة، فماذا ميكن أن 

دفع مهرها لذويها، وإذا كان هلا أوالد فهم : ينبغي أن ييفعله الزوج؟ قال 
نصيبهم الشرعي من بني الورثة، كذلك ميكن أن أيخذ الزوج  نأيخذو  ممنأيضا 

 (2م، ص5/3/1905أيضا نصيبه. )جريدة بدر، العدد: 
 



 فِقْهُ املَسِيْح 240
 

 ال ميكن التنازل عن املهر قبل دفعه فعال
قبل األداء ال يعين شيئا. هذا املال من  املهرإعفاء إن : يقول اخلليفة الثاين 

حقها، جيب أن يُدفع هلا ذلك املال أوال، مث إذا أرادت ميكن أن تعيده. هذه هي 
، فقال معلِّقا على بيان احلكيم فضل دين أن زوجاته فتوى املسيح املوعود 

َنه من املهر: أوال أعطهن املهر، مث إذا أعدنه فاعلم أهنن أَْعفَ  يـَْنك. وعندما قد أَْعَفيـْ
 أعطاهن املال أخذنه وقلن: ال نـُْعِفيك. 

يقول بعض الفقهاء أنه إذا دفع الرجُل املهر مث أُعيد إليه فورا فهذا ال جيوز، بل إذا 
بقي عند املرأة لبعض الوقت مث أعيد إليه كان جائزا. )تعليمات املصلح املوعود 

  209يف املسائل الفقهية، ص ) 
يف ُحكمه يف قضية: أحُكم أن يُدفع إىل املدعية مبلغ   كتب اخلليفة الثاين

 بعضاملهر كله أي مخس مائة روبية كاملة ألهنا حق املرأة حبسب الشريعة. ويف 
عنه أيضا ألن كوهنا اتبعة حيط كثريا من أمهية تنازهلا  ااألحيان ال يُقبل تنازهل

، فال أمهية للتنازل عن حبسب الشريعة. هذه هي فتوى املسيح املوعود 
املهر قبل أدائه، وخاصة حني كانت الفكرة الشائعة يف بالدان بوجه عام هي أن 
املهر يكون ابالسم فقط، بل إن بعض النساء حيسنب استالمه إساءة. )املرجع 

 ( 212السابق: ص

 إعالن النكاح ضروري
الت العزف قال ميان هللا خبش األمرتسري: ما قولكم اي سيدي يف استخدام آ

: لقد قال الفقهاء جبواز إعالن النكاح ابلدف، ألن عند موكب الزواج؟ قال 
ذلك يكون نوعا من الشهادة يف القضااي اليت تُرفع فيما بعد. علينا أن هنتم مبا هو 
املقصود حبد ذاته، هل يُفعل ذلك من أجل اإلعالن أم يكون اهلدف هو التباهي 

الزجيات اليت متت بصمت أسفرت عن مشاكل  واالستكبار؟ لقد لوحظ أن بعض
 فيما بعد، أي عندما رُفعت القضااي أُثريت األسئلة من هذا القبيل. 
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ابختصار، اإلعالن ابلدف جائز للحد من مثل هذه املساوئ ومن أجل فائدة 
الشهادة. واستخدام آالت العزف ليس ممنوعا هلذا الغرض. بل احللوايت اليت توزَّع 

طبة يكون اهلدف منها أيضا أن يعلم هبا الناس وال حتدث أية مشكلة مبناسبة اخلِ 
وحّلت حمله عادة حمضة احلقيقي هذا اهلدف  تالشىفيما بعد. أما اآلن فقد 

وُأحِدثت أشياء أخرى كثرية أيضا. فيجب أال حُتَسب هذه األشياء تقليدا، بل هي 
ضرورية ْلواز الزواج. اعلموا أن الشريعة ال تعرتض قط على ما يفيد اخللق ألهنا 

 هتدف إىل فائدة اخللق. 
تفيد اخللق بل وما شاهبها ممنوع بتاات ألهنا ال ورقص املغنيات واأللعاب النارية 

عن تضرهم. والعزف أيضا ال جيوز إال إذا كان اهلدف منه هو اإلعالن العام 
واحلفاظ على النسب، ألنه لو مل حياَفظ على النسب لكان هناك خطر النكاح 

. لذا ال بد 1الزان، األمر الذي يغضب هللا عليه كثريا إىل درجة األمر برجم الزاين
ان اهلدف هو الرايء والفسق والفجور أو ما خيالف من تدبري اإلعالن، أما إذا ك
 الصالح والتقوى فهو ممنوع. 
 اَل ُيَكلُِّف اَّللَُّ نـَْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَهاعلى العسر:  ال إن مدار الشريعة على اليسر

 مع تناَّفة حبدِّ ذاهتا، ما عدا أهنا ت(. ليس يف آالت العزف حرم287)البقرة: 
. وقد أجاز الفقهاء دم عموما للفسق والفجور والرايء، وتتسخالصالحالتقوى و 

اإلعالن ابلدف. األصل يف األشياء هو اإلابحة لذا فهو جائز إلعالن الزواج. 
 (8-7م، ص17/10/1902)جريدة احلكم، العدد: 

 
 

                                                 
أيضا اثبت من القرآن  الرجم احلاالت العادية هي مائة جلدة، إال أن يف إن عقوبة الزان 1

إبشاعة الفاحشة وترويج اخلالعة،  يقومونحاالت معينة، كأن يكون الزانة  يف الكرمي، وذلك
اجملتمع فسادا، أو يزنون  يف عونوأن يكونوا متعودين على ارتكاب هذه اْلرمية اخلبيثة، ويس

 ()املرتجم جربا واغتصااب، وهكذا يقومون مبحاربة هللا ورسوله واجملتمع كله.
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 الوليمة
: املراد من الوليمة أن يُطِعم املتزوج بعض سئل عن تعريف الوليمة فقال 

 (11م، ص10/2/1906النكاح. )احلكم، العدد: أصدقائه بعد 
مبناسبة أخرى: ال حاجة إىل اإلنفاق مبناسبة النكاح، فإذا قبل الطرفان  وقال 

فقد مت النكاح. والوليمة بعده سّنة، وإن مل يقدر عليها فهو معفي منها. )بدر، 
 ( 6م، ص6/2/1908العدد: 

 غناء الفتيات مبناسبة الزواج
: سئل: ما حكم غناء الفتيات يف بيت أهل العروس أو أهل العريس؟ فقال 

احلق أن حكمه أيضا كما سبق، فإذا مل تكن األغاين قذرة وسيئة فال أبس فيها. 
إىل املدينة استقبلته الفتيات أبغاين املدح والثناء عليه. أنشد  عندما جاء النيب 

فقال: لقد أنشدت  سيدان عمر صحايب أبياات بلحن مجيل يف املسجد فمنعه 
منه األبيات ذات مرة  ومل مينعين. بل سع النيب  األبيات حبضور رسول هللا 

ذلك كان ينال مرتبة  واستخدم حبقه تعبري: رمحه هللا. ومن قال له النيب 
الشهادة. إًذا، إن مل تكن األغاين مبنية على الفسق والفجور فهي ليست ممنوعة. 

. واعلموا أن ما كان فيه كهذه  لس النساءاال جيلس الرجال يف جمولكن ينبغي أ
 أدىن إمكانية للفسق والفجور فهو ممنوع. 

يقول شاعر فارسي ما تعريبه: "ميكنك أن تسعى للتقدم يف الزهد والتقوى 
 ."والصالح كما تشاء، ولكن ال تتقدم على املصطفى 

كل ما كان خيالف التقوى ورضا هذه أمور ميكن لإلنسان أن يستفيت نفسه فيها.  
هللا تعاىل وال ينفع اخللق فهو ممنوع. َمن بذَّر املال فقد ارتكب إمثا كبريا، ومن قام 
ابلرايء فقد أذنب أيضا. ابختصار، كّل ما كانت فيه شائبة من اإلسراف والرايء 

ألن والفسق وإيذاء اخللق فهو ممنوع، وما كان خاليا من هذه األشياء ليس ممنوعا، 
 (8م، ص17/10/1902األصل يف األشياء اإلابحة. )جريدة احلكم، العدد: 
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 استخدام آالت العزف واأللعاب النارية عند النكاح
: طُرح سؤال عن استخدام آالت العزف واأللعاب النارية عند النكاح فقال 

إن ديننا مبين على اليسر ال على العسر، واالنتباه إىل: "إمنا األعمال ابلنيات" 
. إعالن ضروري. إن استخدام آالت العزف مل يكن رائجا يف زمن رسول هللا 

النكاح الذي ليس فيه شائبة من الفسق والفجور جائز بل هو ضروري يف بعض 
 رفع القضااي وتتأثر أمور الوراثة، احلاالت، ألن األمر يصل بعد الزواج أحياان إىل

لذا ال بد من اإلعالن. ولكن جيب أال يكون هناك ما يؤدي إىل الفسق والفجور. 
 إن رقص املغنيات واأللعاب النارية فسق وفجور وإسراف وال جيوز قط.

عن اإلعالن آبالت العزف: هل جيوز استخدام آالت العزف منذ  مث ُسئل 
: ال فائدة بيت العريس أو بعد عقد القران؟ فقال  انطالق موكب الزواج من

من هذه األسئلة والدخول يف اْلزئيات، بل عليكم أن تنظروا إىل نيتكم، إذا كان 
املقصود هو إظهار العظمة والشوكة فهذا عبث، أما إذا كان اهلدف هو إعالن 
 النكاح فقط فال أبس لو عُزف منذ االنطالق من البيت. كانت آالت العزف
ُتستخدم يف احلروب اإلسالمية وما كان ذلك إال إعالان أيضا.  )جريدة احلكم، 

 (10م، ص24/4/1903العدد: 

 تسجيل املهر رمسيا
: عندما زّوج حضرته أخَتنا مباركة بيغم من يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

ة روبية، وقد سّجل حضرته وثيق 56000نواب حممد علي خان فقد ُحّدد املهر بـ
املهر يف الدائرة احلكومية وأُثبتت عليها شهادات عدٍد من الناس. مث عندما ُعقد 
قران أختنا الصغرية أمة احلفيظ بيغم مع خان حممد عبد هللا خان بعد وفاة املسيح 

روبية، وُسجلت وثيقة املهر أيضا يف الدوائر  15000ُحّدد املهر بـ  املوعود 
فلم  ثة فقد تزّوجنا يف حياة املسيح املوعود الرسية، أما حنن اإلخوة الثال

ُتكتب وثيقة املهر ألي واحد منا ومل ُتسّجل يف دائرة حكومية، وكان مبلغ املهر 
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روبية لكل واحد منا. احلقيقة أن املهر كان حيّدد يف معظم احلاالت نظرًا  1000
ما. أما حترير  إىل حالة الزوج املادية وقت الزواج وإىل حالة الزوجة أيضا إىل حدّ 

وثيقة املهر وتسجيلها يف الدوائر الرسية فيتوقف على الظروف الشخصية. فلما مل 
تكن عقارات نواب حممد علي خان تقع ضمن حدود احلكومة اإلجنليزية بل  
كانت هذه والية مستقلة لذا كان هناك احتمال أن تنشأ نزاعات حول عقاراته 

يقة املهر يف الدوائر الرسية، ويف ألجل ذلك فقد ارأتى حضرته تسجيل وث
الظروف العادية من األفضل أن تكون وثيقة املهر مكتوبة وإن مل تكن مسجلة 
رسيا وجيب أن تُثَبت عليها شهادات بعض الناس املوثوق هبم، وذلك ألن املهر 
نوع من الدَّين جيب على الزوج أداؤه، لذا من األفضل أن ُيسجل املهر أيضا بوجه 

-338، الصفحة: 1ا تسجَّل الديون األخرى. )سرية املهدي، اجمللدعام كم
339) 

 وضع الشروط اإلضافية عند النكاح
: أخربين ميان خري الدين السيكهواين خطيا يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

، وتقرر زواج وقال: كانت السيدة "اتيب" خادمة يف بيت املسيح املوعود 
 إحدى حفيداهتا من املدعو "فقري حممد" من قاداين. فطلب املسيح املوعود 

من فقري حممد أن حُيضر ورقة رسية ُتسّجل يف الدوائر الرسية، وحني جاء هبا كتب 
   عبارة حبضوري يف الغرفة الدائرية، ليصادق عليها فقري حممد وكانت العبارة

روبية  500، وسأكون مسوؤال عن مهرها بقدر كما يلي: أتزوج هذه املرأة
ونفقاهتا، ولن أتزوج اثنية بغري موافقتها )أو لعل اْلملة كانت: لن أتزوج يف 

 الورقة ألسجل هذه العبارة على الورقة الرسية ففعلُت.  حياهتا( مث أعطاين 
أقول: إن وضع شروط إضافية عند النكاح جائز، وقد قال املسيح املوعود 

...:  ميكن أن يكون عند النكاح شرط من ِقبل املرأة أال يتزوج زوجي اثنية
، الصفحة 1يف حيايت ألن التعدد جائز فقط وليس أمرا. )سرية املهدي، اجمللد

590) 
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 وليا لفتاة ن املسيح املوعود و ك

: أخربين ميان رمحة هللا بن ميان عبد هللا يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 
املسيح  قامخطبة قراين، و  ا وقال: لقد ألقى اخلليفة األول السنوري خطي

. أرى ذلك سعادة كبرية ألنه كان وليا هلا بنفسهإلجياب والقبول اب املوعود 
عقد قراانت كثرية ولكن ال أدري  يل وأشكر هللا تعاىل. لعل املسيح املوعود 

 هل تلقى أحد غريي هذه املعاملة. هذا كان نتيجة لطف املسيح املوعود 
-125، الصفحة: 2اخلاص بوالدي املرحوم واملغفور له. )سرية املهدي، اجمللد

126) 

 من األفضل أن تتزوج األرملة 
ت شابة، انصحا النساء نصائح خاصة: إذا مات زوج املرأة وإن كان قال 

الزواج الثاين كبرية من الكبائر وتزعم ببقائها أرملة من غري زواج  كأنفإهنا تعتقد  
مدى العمر أبهنا قامت بعمل ثواٍب عظيم وصارت سيدة طاهرة. مع أن بقاءها 
أرملة ذنب كبري هلا. إن زواج النساء يف حالة الرتمل عمل ذو ثواٍب عظيم. املرأة 

خشية األفكار السيئة، وال ختاف لوم النساء الشقيات  اليت تتزوج يف حال ترّملها
وطعنهن إمنا هي سعيدة جدا ومن أولياء هللا. النساء اللوايت مينعن من العمل أبمر 
هللا ورسوله فهّن ملعوانت وتلميذات الشيطان الاليت بواسطتهن ينجز الشيطان 

ا عن زوج صاحل أعماله. السيدة اليت حتب هللا ورسوله جيب أن تبحث بعد ترّمله
وسعيد. ولتتذكر أن العكوف على خدمة الزوج أفضل مئات املرات من اجملاهدات 

 (7م، ص10/7/1902يف حالة الرتمل. )احلكم، العدد: 
: يف أية ظروف جيب تزويج ُعرض سؤال شخٍص على املسيح املوعود 

فقتها أم األرامل. هل جيب االنتباه عند تزوجيها إىل عمرها وأوالدها وظروفها ون
ال؟ أي هل من الضروري تزوجيها يف كل األحوال وإن كانت متقدمة يف السن 

: احلكم بتزويج األرملة كحكم وكثرية األوالد وكوهنا صاحبة ثروة كثرية؟ فقال 
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تزويج العذراء متاما ألن بعض األقوام يرون تزويج األرملة خمالفا لشرفهم، وقد 
ق واسع لذا أُمر بتزويج األرامل، ولكن هذا انتشرت هذه العادة السيئة على نطا

ال يعين أن تُزوَّج كل أرملة يف كل األحوال، بل جيب تزوجيها إذا كانت قابلة 
للزواج وكان الزواج ضروراي هلا. فمثال بعض السيدات يرتّملن يف سن متقدم جدا، 
وهناك أخرايت ال تسمح ظروفهن ابلزواج، فقد تكون مصابة مبرض فال تصلح 

زواج أصال، أو قد ال ترغب يف الزواج الثاين بسبب كثرة األوالد واالرتباطات. لل
ففي مثل هذه الظروف ال داعي إلكراهها على الزواج دون مربر. غري أنه ال بد 
من القضاء على العادة السيئة اليت ُتكره األرملة على عدم الزواج طول العمر. 

 (11 م، الصفحة10/10/1907، العدد: 6)بدر، جملد
: أخربتين املغالين نور جهان زوجة أخ مرزا يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

غالم هللا خطيا بواسطة ْلنة إماء هللا قاداين وقالت: عندما جاءت أربع نساء من 
مدينة بيشاور يف قضية زواج األرامل كانت اثنتان منهن أرملتني وشابتني وغنيتني 

أن فقال: جيب على النساء الشاابت  ماليا. فأخذهتن إىل املسيح املوعود 
لديها رغبة يف الزواج فماذا تفعل؟ أو إذا كانت ذات  يستيتزوجن. قلُت: من ل

: إذا كانت السيدة موقنة أبهنا تستطيع أوالد فمن سيتوىل كفالتهم؟ فقال 
العيش ابلعفة والتقوى فمسموح هلا أال تتزوج، ومع ذلك يفضَّل أن تتزوج. )سرية 

 (231، الصفحة: 2املهدي، اجمللد

 أة سيخية أن تبقى زوجة مسلمميكن المر 
: أخربين ميان خري الدين السيكهواين خطيا يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

وقال: عندما أسلم السردار ُسندر سنغ الساكن يف دهرم كوت بّغا يف مديرية بتاله 
سِّي ابسم إسالمي: "فضل حق". ولكن أصّرت زوجته أن تبقى على دين آابئها 

خ. أما السردار فضل حق فكان يوّد أن ُتسلم هي أيضا. فقال أي داينة السي
ذات يوم: إن كانت ال تريد أن ُتسلم فلها ذلك، فهي  املسيح املوعود 

تستطيع أن تعيش يف بيتك وهي على دينها. هذا جائز يف اإلسالم. لقد متت 
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احملاوالت إلعادهتا ولكنها مل أتِت إىل بيت السيد فضل حق. ويف األخري تزّوج 
، الصفحة: 2السردار فضل حق يف الهور وُرزق ابألوالد. )سرية املهدي اجمللد

257 ) 

 عقُد قران الصاحبزاده مرزا مبارك أمحد يف سن مبكرة 
خليفة رشيد الدين أن زوجة املرحوم الدكتور  يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

أخربته خطيا بواسطة ْلنة إماء هللا قاداين وقالت: عندما ُعقد قران الصاحبزاده 
مرزا مبارك أمحد على السيدة مرمي بيغم بنت املرحوم واملغفور له الدكتور عبد 

الحقا( كنت قد جئُت من مدينة آغرا. لقد  الستار شاه )زوجة اخلليفة الثاين 
ة املغرب. عندما جئت لتقدمي التهاين جاءت سيدة إىل ُعقد القران بعد صال

مستلقيا على  حاملة السيدة مرمي بيغم يف حضنها. كان  املسيح املوعود 
سرير خشيب يف ابحة بيت أّم انصر، مسح رأس السيدة مرمي بيغم وابتسم. )سرية 

 ( 245-244، الصفحة: 2املهدي، اجمللد

 النكاح بعد الطالق
أن السيدة رسول يب يب، أرملة احلافظ حامد  يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

 علي أخربته بواسطة املولوي عبد الرمحن جات قائلة: جاء املسيح املوعود 
ذات مرة إىل قريتنا "كراليان". كان ميان جراغ دين من قرية غالم نيب قد طّلق 

قد جاء إىل هنالك ليصلح   زوجته املسماة "حّسو"، وكان املسيح املوعود
بينهما. فبات هنالك وعقد قراهنما مرة أخرى وظل ينصحهما إىل وقت متأخر 

 ( 117-116من الليل. )املرجع السابق، الصفحة: 
: حدثين الدكتور مري حممد إساعيل وقال: يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

عندما تزوج املولوي عبد الكرمي زواجا اثنيا طّلق زوجته هذه بعد فرتة وجيزة لسبب 
ما. وعندما مضت على ذلك مدة طويلة لعلها كانت قرابة عام أراد املسيح 

أن يعيد إىل املولوي عبد الكرمي تلك السيدة، فُبحث يف املوضوع  املوعود 
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م أن الطالق ليس ابئنا بل هو طالق رجعي. فُعقد قراهنما مرة أخرى حبسب وُعل
  .1رغبة املسيح املوعود 

أقول: مل يُرزق املولوي عبد الكرمي أبوالد من الزوجة األوىل، وكان املسيح املوعود 
  يتمىن أن يكون له أوالد، فحثه 1على الزواج. )سرية املهدي، اجمللد ،

 (761الصفحة: 

 نكاح احمللّرل حرمة
عادة التحليل كانت سائدة يف اْلزيرة العربية قبل اإلسالم، لكن اإلسالم حرَّم هذه 

 الـمحللني. فقد ورد عن ابن عمر  العادة اخلبيثة هنائيا، وقد لعن رسوُل هللا 
أن احمللِّلني يُرمجون. وإذا  من الزان. وُروي عن عمر " له واحمللَّل احمللِّل عملية"أن 

عقد احملّلل القران على مطّلقة، فلن يصح قرانُه إال إذا تزّوجها فعال. أما إذا كان 
، فهذا )احمللَّل له(يف نفسه أنه يتزوجها مؤقتا مث يطلِّقها لتحل لزوجها السابق 

 هذا القران ليس صحيحا أبدا، فاملتزوج مثله يزين بتلك املرأة، والذي يرّغبها يف
العمل فهو يدفعها إىل الزان. ابختصار؛ إن التحليل حرام ابتفاق علماء اإلسالم. 
واألئمة وعلماء السلف مثل قتادة وعطاء واإلمام احلسن وإبراهيم النخعي واحلسن 
البصري وجماهد والشعيب وسعيد ابن املسيب واإلمام مالك وليث والثوري واإلمام 

، ومجيع الباحثني التابعنيبة والتابعني وتبع أمحد بن حنبل وغريهم من الصحا
يقولون حبرمته. والزوج يف الشريعة اإلسالمية ومعاجم اللغة العربية يُطَلق على من 
يعقد القران على امرأة بقصد اختاذها زوجة يف احلقيقة مراعيا مجيع احلقوق وأن 

ا ورد يف القرآن يكون عقد الزواج حقيقيا وواقعيا وليس أن تكون حيلة لغريه. أما م
رَهُ الكرمي:  فمعناه أنه كما تُعقد القراانت يف العامل حبسن  َحَّتَّ تـَْنِكَح َزْوًجا َغيـْ

النية ملصاحل النفس كذلك إذا مل يتزوج املرء املطلقة، ومل يطلقها عن طيب خاطره 

                                                 
ن كلميَت "البائن" و"الرجعي" مل ُتستخدما هنا كمصطلح بل املراد من البائن هنا هو إ 1

 "طالق البتة". )مدون سرية املهدي(
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. فاآلية ال هتدف إىل أن ميهِّد هذا 1فال جيوز للزوج األول أن يتزوجها مرة أخرى
املتزوج طريقا للزوج السابق وأال يتزوجها بنية صادقة. ولن يصح الزواج إال إذا قام 
به املرء بعزم قوي ومستدمي مراعيا أهدافه الصحيحة. أما إذا تزوج حبيلة ما فلن 
يكون الزواج صحيحا عند الشرع، وسيكون يف حكم الزان. فالذي يريد أن يلصق 

ذلك ليس مذهب اإلسالم، وأن التحليل حراٌم ابإلسالم هتمة التحليل فليتذكر أن 
قطعا حبسب القرآن الكرمي والصحيحني وأحاديث صحيحة أخرى، وأن مرتكبه 

 (67-66، ص10يستحق عقاب الزاين. )الداينة اآلرية، اخلزائن الروحانية، جملد

 اهلدية ملن يعقد القرانَ 
من هللا  ِلم : حدثتين والديت وقالت: عيقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

قبل الزواج مين أن زواجه الثاين سيكون يف مدينة دهلي، فذكر ذلك للمولوي حممد 
حسني البطالوي الذي كان حيتفظ عنده ببياانت الفتيات من فرقة أهل احلديث 
فذكر له اسم مري انصر نواب الذي كان وقتها من أهل احلديث وكان على عالقة 

 انصر نواب. لقد رفض مري احملرتم هذا رسالة إىل مري وطيدة معه. كتب 
العرض يف البداية بسبب الفارق يف العمر ولكن يف النهاية رضي بذلك، فسافر 

  .للزواج مين إىل دهلي وكان معه الشيخ حامد علي و"الله مالوامل" أيضا
للهجرة،  1302حمرم عام  27أعلن املولوي نذير حسني النكاح يوم االثنني يف 

املولوي نذير حسني مخس  ومها مثانية عشر عاًما. وقد أهدى وكان عمري ي
 روبيات وسجادَة صالٍة هديًة بعد النكاح.

                                                 
الثالث لو صدرت يف ثالثة طهور )قروء( أي  ملحوظة: لقد كتبنا من قبل أن التطليقات 1

يف ثالثة أشهر فهذه املرأة ستنفصل هنائيا عن الزوج، مث إذا طلَّقها زوُجها اآلخر أيضا مبشيئته 
ففي هذه احلالة الوحيدة ميكن أن تنكح زوجها األول، وإال فال. هذا الشرط يهدف إىل منع 

طلق فقط ذلك الذي قد تعرض ملصيبة الطالق لئال يتشجع كل واحد على الطالق، وأن ي
يرضى مبوجبها االنفصاَل عنها هنائيا، وقد ُحّدد موعد ثالثة أشهر ألنه إذا كان أحد يريد أن 

 يطلق يف حالة الغضب فيزول عنه الغضب. منه.
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يف هذا الوقت يقارب اخلمسني. وأخربتين  أقول: كان عمر املسيح املوعود 
 والديت: تويف عّمك )األخ األكرب لوالدك( قبل زواجي بسنة أو سنة ونصف. 

و الزمن األخري لنشر الرباهني األمحدية. أما زواج وه 1883أقول: تويف عمي يف 
. وعلمت من والديت أنه تقرر الزواج يف يوم 1884والديت فقد كان يف نوفمرب عام 

طلب تغيريه إىل يوم االثنني. )سرية املهدي،  األحد يف البداية ولكنه 
 (51، الصفحة: 1اجمللد

 كيفية عالقات املرء مع زوجته يف احليض
 االعرتاض: املسلمون ال يعتزلون النساء أايم احليض أيضا.  

اْلواب: ال أفهم ما هذا االعرتاض هلؤالء املفرتين، وملاذا ال خيافون هللا عند 
فَاْعَتزُِلوا النَِّساَء يف اْلَمِحيِض َواَل تـَْقرَبُوُهنَّ : يقول هللا تعاىل: الكذب؟ قال 

، أي حتاَشوا النساء أايم احليض وال تقربوهن بقصد (223)البقرة:  َحَّتَّ َيْطُهْرنَ 
اْلماع حَّت يطُهرن. فإذا كان الفيدا أيضا يضم بيان اعتزاهلن هبذا الوضوح 

دون  -بيدهفليقدّمه لنا أحد. لكن هذه اآلية ال تعين أن جمرد مّس الزوج امرأتَه 
احلرج يف أيضا حرام عليه. املبالغة يف املوضوع إىل درجة حدوث  -قصد اْلماع

أمور التمدن وأن تُعدَّ املرأة احلائض سّا زعافا يؤدي مسُّها إىل املوت فورا محق 
وغباء. إذا كان مّس املرأة بغري نية اْلماع حراما لواَجهت النساء املسكينات أشد 
املصائب، فلو مرضْت إحداهن ما استطاع أحد جّس نبضها، ولو سقطت على 

حباجة إىل تدليك األيدي واألرجل عند اإلصابة  األرض ما محلها أحٌد، ولو كنّ 
أبمل ملا قدر على ذلك أحد، ولو ماتت ملا دفَنها أحد، ألهنن جنسات إىل درجة أن 
ُحّرم مسُّهن. فكل هذه جهاالت السفهاء، واحلقُّ أن ما ُحرم على الزوج أايم 

ما. احليض هو اْلماع فقط، أما حب األزواج نساءهن وأمارات احلب فليس حمرَّ 
 (49، ص10)الداينة اآلرية، اخلزائن الروحانية، جملد
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 1هل جيوز زواج الَبَدل )البدائل( إن ُأدّري املهر
: لقد استنكر اإلسالم الزواج الذي يزّوج فيه أحٌد ابنته من يقول اخلليفة الثاين 

ابنَته من ابنه. ولكن   -مقابل ذلك-ابن شخص بشرط أن يزّوِج هذا الشخص
أنه إذا كان قرار الفريقني يف أوقات خمتلفة ومل يكن  كما قال املسيح املوعود 

م، 15/1/1918هناك شرط لتزويج البنت مبادلًة فال ضري فيه. )الفضل، العدد: 
 ( 4ص

 منع نكاح املتعة  
مل أيمران هللا تعاىل يف القرآن الكرمي إال النكاح املعروف، غري أن ِفرقة يف مذهب 
الشيعة يعقدون قراان مؤقتا؛ أي إبقاء النكاح قائما إىل وقت معني مث يقع الطالق، 

ومع وهذا يسمونه متعة. ولكن ليس لديهم دليل على ذلك من كالم هللا تعاىل. 
ذلك هو نوع من النكاح، وزمن الطالق فيه معروف، بينما ال عالقة ملسألة 

-442، ص 19الـ"نيوك" ابلطالق قط. )نسيم الدعوة، اخلزائن الروحانية، اجمللد
443 ) 

النكاح الذي حيدَّد فيه موعد الطالق سلًفا ممنوع يف ديننا؛ إذ مينعه القرآن الكرمي 
القبيل يُعقد يف العرب إىل وقت معني قبل بكل وضوح. كان النكاح من هذا 

اإلسالم، ولكن القرآن الكرمي منعه، فُحّرِم بعد نزول القرآن الكرمي. غري أن هناك 
بعض ِفرق الشيعة ما زالوا يعملون به، ولكنهم أسرى تقليد زمن اْلاهلية، وال جيوز 

رم، اخلزائن لعاقل أن يشري إىل خطأ غريه بُغية التعتيم على أخطائه. )سناتن ده
 (470، ص 19الروحانية، اجمللد

 
 

                                                 
 . )املرتجم(كان يسمى عند العرب نكاح الشغار، وقد هنى عنه النيب   1
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 مل أيمر اإلسالم ابملتعة قط 
املتعة قران يُعَقد ملدة حمدودة معينة. ومن املعلوم أن املتعة كانت قد أجيزت يف 
صدر اإلسالم لثالثة أايم فقط حني كان عدد املسلمني قليال جدا، واثبت من 
أحاديث صحيحة أن ذلك اْلواز كان من نوع جواِز تناُوِل امليتة يف اضطرار 

عة كحرمة حلم اخلنزير واخلمر، وإن شديد للجائع منذ ثالثة أايم، مث ُحرمت املت
أحكام الزواج مل َترتك موطئ قدم للمتعة. لقد أقام القرآن الكرمي، يف ذكر النكاح، 
حقوَق الزوج على الزوجة وحقوق الزوجة على الزوج، ومل يذكر يف أي مكان 
أحكام املتعة. فلو كانت املتعة يف اإلسالم لذُكرت مسائُلها ابلتفصيل واإلسهاب 

مسائل الزواج. ولكن ال خيفى على ابحث أنه ال يوجد أدىن أثر ملسائل املتعة  مثل
 يف القرآن الكرمي وال يف األحاديث. أما مسائل النكاح فقد ُفصلت إبسهاب... 

ال بد أن يكون واضحا على قراء القرآن الكرمي واحلديث أن اإلسالم مل يذكر 
 يف األحاديث. فواضح اآلن أن املتعة أحكام املتعة مطلقا، ال يف القرآن الكرمي وال

لو كانت ُحكما من أحكام الشريعة اإلسالمية لُسجلت أحكاُمها أيضا، ولذُكرت 
أيضا ضمن قواعد الوراثة. فبذلك يتبني أن املتعة ليست من املسائل اإلسالمية يف 
شيء. فلو اعتمدان على بعض أحاديث اآلحاد، فال يُعلم منها إال أن بعض 

عندما كانوا بعيدين عن أوطاهنم وزوجاهتم أجيزت هلم املتعة لثالثة أايم الصحابة 
حلاجتهم الشديدة وذلك مرة واحد فقط، مث حّرِمت لألبد حرمة حلم اخلنزير 
واخلمر وغريمها من احملرمات. وما دامت األحكام االضطرارية اليت مل يَقصد املشرِّع 

ل أحكام املتعة يف القرآن الكرمي أبديتها، ال تكون من الشريعة، لذا مل ُتسجَّ 
واحلديث. فاحلقيقة أن املتعة قبل اإلسالم مل يكن مسموحا هبا فقط يف بالد 
ت التقاليد العربية  العرب بل كانت رائجة بصفة عامة، والشريعة اإلسالمية غريَّ

لبعضهم إداراي  تدرجيا. فحني اضطر بعض الصحابة إىل املتعة أذن النيب 
ألن القرآن الكرمي مل يكن قد نزل فيه أيُّ حبسب هذه العادة السائدة  واجتهادا منه
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. مث بعد بضعة أايم نزلت توجيهات مفصلة عن النكاح تعارض هْني عن ذلك
 املتعة وتنافيها، فثبتت بتلك اآلايت حرمة املتعة قطعا. 

يفتح  ومن اْلدير ابلذكر أن املتعة وإن كان قد ُسح هبا لثالثة أايم فقط، لكن مل
الوحي أو اإلهلام ابب جوازها، بل كانت رائجة سلفا يف بالد العرب بصفة عامة 

 ورأى النيب -سابقا. فحني احتاج إليها الصحابة مضطرين بعيدا عن وطنهم 
أن املتعة نكاح مؤقت، وليس عمل احلرام والفاحشة، وال ُتشبه احلالة اليت تضاجع 

شخصا أجنبيا، بل هي يف احلقيقة نكاح أرملة  فيها املرأُة املتزوجة يف حياة زوجها
هبا اجتهادا منه حبسب العادة السائدة  فقد أذن  -أو ِبكر، يُعقد ملدة معينة

 واضعا يف احلسبان أن املتعة حبد ذاهتا ال تتسم مبا خيالف النكاح. ولكن هللا 
أراد أن يَرفع عادة املتعة أيضا من بالد العرب كما أزال مئات من العادات السيئة 
السائدة فيها، فحرمها هللا إىل يوم القيامة. وابإلضافة إىل ذلك ينبغي التفكري يف 
أن زواج املتعة ال مياثل الـ "نيوك"يف أي شيء؟ فنحن نعرتض أبن يف النيوك ُتدَفع 

 زوجها مع أن زوجها حي يُرزق، لكن اليت متارس املتزوجة ملضاجعة شخص غري
املتعَة ال تكون زوجة أحد عند املتعة، بل تكون بكرا أو أرملة يُعقد قراهُنا مع 
شخص ملدة معينة، فتأملوا أبنفسكم فيَم تشبه املتعة النيوَك، وما عالقة النيوك 

 (70-67، ص 10ابملتعة. )الداينة اآلرية، اخلزائن الروحانية، اجمللد

 اإلسالم مل يروّرج املتعة
 ردا على اعرتاضات النصارى:  قال 

النصارى السفهاء ال يعرفون أن اإلسالم مل يرّوج املتعة قط، بل قد عمل على 
أي عقد القران ملدة معينة  -تقليلها يف العامل جهد املستطيع، فلم تكن عادة املتعة

ب الشعوب. ومن أسباب سائدًة عند العرب فحسب، بل عند أغل -مث التطليق
انتشار هذه العادة أن الذين كانوا ينضمون إىل اْليش ويذهبون إىل بالد أجنبية 
مع العسكر أو كانوا يعيشون يف بالد أجنبية مدة طويلة مبوجب التجارة، كانوا 
يضطرون إىل القران املؤقت أي املتعة. وأحياان كان السبب أن نساء البلد األجنيب  
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أنه إذا تزوَجهن أحٌد فلن يسافرن معه، ومن مث كان يُعقد القران كن خيربن سلفا 
ملدة معينة وكان يتقرر سلفا أن الطالق سيقع بعد اتريخ كذا وكذا. وصحيح أن 
بعض املسلمني أيضا عملوا هبذه العادة القدمية مرة أو مرتني، لكن ذلك مل يكن 

دة يف البالد مؤقتا. فليكن ابلوحي أو اإلهلام بل قد عملوا ابلعادة القدمية السائ
معلوما أنه ليس يف املتعة شيء إال أهنا قران مؤقت فحسب، وقد حّرمه الوحي 

 (450، ص9اإلهلي أخريا. )نور القرآن، اْلزء الثاين، اخلزائن الروحانية، اجمللد

 مثل االبن احلقيقي       يساملتبىّن ل
رّدا على اعرتاض اآلريني: اآلن نتوجه إىل دحض  قال املسيح املوعود 

اعرتاض اآلريني املليء ابالفرتاء الذي اختلقوه خبصوص زواج زينب. إن هؤالء 
( إذا طلق املتبىنَّ زوجته فال جيوز للمتبينِّ 1املفرتين أسسوا اعرتاضهم على أمرين، )

لنيب عند اعتذار ( كانت زينب تكره الزواج من النيب فاختلق ا2أن يتزوج منها. )
زينب املعقول تربيرا من عنده أبن الوحي نزل عليه. فنرّد على كال األمرين فيما 

 يلي: 
الرد على األمر األول هو أن الذين يّتخذون متبىنًّ فإن ادعاءهم أبن املتبىنَّ يصبح 

. ابنا حقيقيا وجتري عليه مجيع األحكام املتعلقة ابألبناء احلقيقيني ابطل ولغو متاما
من الواضح أن قانون الطبيعة يفند هذا االدعاء السخيف وذلك ألن أعضاء 
جسم االبن أتخذ نصيبا من أعضاء صاحب النطفة، وتشبه قواه قوى صاحب 
النطفة. وإذا كان لونه أبيض كاإلجنليز فيكسب الولد منه البياض، وإذا كان زجنيا 

زهري فيصاب االبن املسكني فهو أيضا ينال نصيبا من السواد، وإذا كان مصااب ابل
أيضا به. ابختصار؛ تظهر على الولد مالمح صاحب النطفة حصرا، كما ينبت 
القمح من القمح واحلمص من احلمص. ففي هذه احلالة إن اعتبار مولود من 
نطفة شخص ابَن شخص آخر ينايف احلقائق الثابتة. فالبني أن الوقائع احلقيقية ال 

قط، فإذا قال أحدهم مثال أبنه ظن سمَّ الفأر قطعَة تتغري ابالدعاء ابللسان ف
طباشري، فلن يصبح طباشري بظنه. وإذا تناوله بناء على هذا الظن فسيموت 
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حتما. فلما خلق هللُا زيدا من نطفة بكر وجعله ابنا له، فال ميكنه أن يصبح ابَن 
ان واحد خالٍد نتيجة بذاءة أحد من الناس. وإذا كان بكر وخالد جالَسني يف مك

ويصل أمُر احلاكم إبعدام والد زيد )الذي هو الوالد يف احلقيقة( فسوف يقول 
خالد فورا إن زيدا ابُن بكٍر يف احلقيقة، وليس يل أي عالقة معه. من الواضح أنه 
ال ميكن أن يكون ألحد والدان، فإذا كان املتبينِّ قد صار يف احلقيقة أاًب فما هو 

 م الوالد احلقيقي من أبوته؟احُلكم وعلى أي أساس ُحر 
ابختصار، ليس هناك سخف أكرب من تعمُّد املرء تغيري احلقائق اليت صنعها هللا... 
ما دام العقل ال يقبل يف أي حال أن املتبىن يصبح ابنا حقيقيا للمتبينِّ لذا جيب 
على مثل هذا املعرتض أن يربهن على هذا االدعاء قبل االعرتاض. واحلق أن 

 على حائزة أجنيب شخصمن حقنا حنن أنه كيف ميكن أن تصبح نطفُة  االعرتاض
 ؟ فأوال فنِّْد هذا االعرتاض مث اعرتْض علينا. الزوج نطفة مزااي

وكان  وليكن معلوما أن زيدا، الزوَج األول لزينب، كان يف احلقيقة عبًدا للنيب 
كرمَي   مث ملا كان  قد حرره كرما منه ودعاه ابنا له أحياان ليغسل عنه وصمة الرق.

النفس فقد اختذ هذا املوقف احلكيم إلكرام زيد يف القوم، إال أن عادة كانت 
تسود يف بالد العرب أنه إذا نودي أحد ابالبن على لسان أستاذه أو سيده أو 
مالكه عدُّوه ابنا له على وجه احلقيقة. هذه العادة كانت سيئة وفاسدة جدا 

، هو أنه إذا كان الناس كلهم بين البشر فينبغي أن وكانت مبنية على وْهم سخيف
يـَُعّد الناس من العمر نفسه إخوًة من هذا املنطلق، أما الكبار يف السن فهم  
كاآلابء وأما الصغار فهم كاألبناء. لكن انطالقا من هذه الفكرة إذا اندى أحد 

صف اهلندوس شخصا مسنًّا بكلمة "أب" تعظيما له وأداب من قوم آخر، أو و 
أحدا يف عمره أًخا له، فهل يستلزم ذلك أن يـَُعّد ذلك القول شهادة تصبح مبوجبه 
ابنة ذلك الشخص حراما على ذلك اهلندوسي؟ أو لن يستطيع الزواج من أخته؟ 
وسيخيل أهنا هبذا القول أصبحت شقيقته، ووارثة ملاله، أو صار هو واراث هلا؟ فإذا 

أن يقول عن رجل ثري مل ينجب أنه  صّح ذلك لكان من السهل على كل شرير
أبوه، لريث مجيع أمواله، ألنه إذا كان ميكن أن يكون اإلنسان ابنا ابإلعالن 
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ابللسان فقط، فما الذي مينع أن يصبح أاب أيضا جملرد اإلعالن ابللسان؟ فإذا كان 
ذلك حقا فاألنسب للمفلسني املعوزين بداًل من السرقة وقطع الطريق، أن يعلنوا 

ثري مل ينجب أوالدا وله عقار يقدَّر مثنه مبئات األلوف أو عشرات املاليني أنه عن 
أبوهم. فإذا كان قد أصبح أاب يف احلقيقة فسيكون لزاما عليه من منطلق هذا 
الدين أنه بعد وفاة ذلك األبرت ينال ذلك الرجُل كل ترَكته، أما إذا مل يصبح أاًب يف 

هذه الفكرة ابطلة، كذلك ميكن أن خيادع املرء بتبين احلقيقة فال بد من اإلقرار أبن 
 (58-55، ص 10أحد. )الداينة اآلرية، اخلزائن الروحانية، اجمللد

 جواز الزواج ممن طّلقها املتبىّن   
يف القرآن الكرمي سلفا أن زوجات أبنائكم الذين من أصالبكم قد  هللا  لقد أمر

 َوَحاَلِئُل أَبـَْناِئُكُم الَِّذيَن ِمْن َأْصاَلِبُكمْ حرمْت عليكم كما ورد يف اآلية: 
(. فما دام هذا القانون قد صدر يف القرآن الكرمي من قبل وظهرت 24)النساء: 

قصة زينب للعيان بعد مدة، فيمكن أن يَفهم كل واحد أن القرآن الكرمي قد اختذ 
الحْظ أن قصة زينب هذا القرار يف ضوء القانون املسنون من قبل. فافتح القرآن و 

قد وردت يف أواخر القرآن الكرمي، أما القانون أبن زوجة املتبىن ليست حمرَّمة فواردة 
يف أوائل القرآن. وقد صدر هذا القانون حني مل تكن زينب قد تزوجْت زيدا بعد. 

 فافتح القرآن الكرمي واقرأْ بنفسك كلتا اآليتني واخجْل قليال. 
َما َجَعَل هللُا لَِرُجٍل ِمْن قـَْلبَـنْيِ يف َجْوِفِه َوَما َجَعَل  مث قال يف سورة األحزاب:

ِئي ُتظَاِهُروَن ِمنـُْهنَّ أُمََّهاِتُكْم َوَما َجَعَل أَْدِعَياءَُكْم أَبـَْناءَُكْم َذِلُكْم قـَْوُلُكْم  أَْزَواَجُكُم الالَّ
ِبيَل * اْدُعوُهْم آِلَاَبئِِهْم ُهَو أَْقَسُط ِعْنَد أِبَفْـَواِهُكْم َوهللُا يـَُقوُل احلَْقَّ َوُهَو يـَْهِدي السَّ 

 (6-5)األحزاب:  اَّللَِّ 
َما َجَعَل هللُا ِلَرُجٍل ِمْن قـَْلبَـنْيِ يف َجْوِفِه... إذا قلت ألحد: "أنت قليب" فبذلك لن 
يصبح لك قلبان، فالقلب يبقى واحدا، وكذلك َمن وصفتموها أمًّا مل تصبح أما 

َذِلُكْم قـَْوُلُكْم أِبَفْـَواِهُكْم . أبناءَكم يف احلقيقة َمن تتبنوهمعل هللا لكم، وكذلك مل جي
 .َوهللاُ يـَُقوُل احلَْقَّ َوُهَو يـَْهِدي السَِّبيَل * اْدُعوُهْم آِلَاَبئِِهمْ 
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هذا هو تعليم القرآن الكرمي، فلما كان هللا يريد أن يقيم أسوة نبيِّه يف هذا 
هذه األسوة حبيث ساءت  املوضوع، ويستأصل كراهيته من القلوب، فقد أقام 

مع زوجته وأتزمت حَّت كان مصريها  -الذي أعتقه- عالقات عبد النيب 
. قراهنا مع رسول هللا الطالق يف هناية املطاف. فحني طلقها زوُجها عقد هللا 

جاء بزينب إىل بيته وأسكنها عنوة  وليس املراد من تزويج هللا إايها أن النيب 
رغما عنها دون اإلجياب والقبول بينهما، بل هذه وقاحة هؤالء الذين ال خيافون 
 هللا وافرتاؤهم الباطل. فإذا كانوا صادقني يف هذا االفرتاء فليربهنوا عليه من احلديث

والقرآن الكرمي. هم ال يعرفون أنه ليس من حق املأذون يف اإلسالم أن  حيحالص
يعقد القران جربا، بل جيب موافقة الفريقني قبل عقده. ابختصار؛ ال ميكن أن 
يكون أحد ابَن أحد وال امرأة أمًّا ابلقول ابللسان فقط. فنسأل اآلريني أنه إذا قال 

أهنا أمُّه، فهل ستصبح زوجته حراما أحدهم لزوجته يف حالة الغضب أو خداعا 
عليه ويقع الطالق؟ فهذه الفكرة ابطلة ابلبداهة ألنه ال يتحقق الطالق عند 
اآلريني يف أي حال حَّت لو وصف أحدهم امرأته أمًّا أو جدًة ألف مرة انهيك 

ا أو جدة يف احلقيقة بوصفها  عن مرة واحدة. مث إذا كانت امرأة ال تصبح أمّ 
فقط، فأىنَّ لنطفة شخص أن تصبح ابنا لغريه مبجرد القول  كذلك ابللسان

ابللسان؟ وكيف يُقَبل أنه أصبح ابنا له يف احلقيقة، وصارت زوجته حراما عليه؟  
التعارض يف كالم هللا مستحيل. فال شك يف أنه إذا كانت امرأُة أحد اآلريني ال 

ابُن أحد ابَن شخص تصبح أمَّه إبعالنه ابللسان فقط، كذلك ال ميكن أن يكون 
 (60-58آخر إبعالنه ذلك ابللسان فقط. )املرجع السابق، ص 
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 القــطـال
 احلكمة يف السماح ابلطالق       

إذا تسببت املرأة يف أذى أو مصيبة فأىن لنا أن نفكر يف أن هللا سيسخط علينا إذا 
ابمرأة مثلها، ال إىل طلَّقنا امرأة مثلها؟ إنين أنسب قسوة القلب إىل الذي مُيسك 

الذي خُيرجها من البيت يف مثل هذه الظروف. فاإلمساك ابملرأة دون الوائم 
واالنسجام قسوٌة أشد وطًأ من الطالق. الطالق مصيبة خُتتار مقابل مصيبة أشد 
منها. مجيع العهود تُفسخ بنقض الشروط، فأي دليل عقلي على أن عقد النكاح 

نوعية عقد النكاح خمتلفة عن سائر العقود؟ صحيح ال يُفسخ؟ وألي سبب تعترب 
أن عيسى أذن ابلطالق بشرط أن تكون املرأة زانية، لكنه أذن به على أية حال. 
النكاح للوصال والسكينة ال أن نبقى مضطربني مشوَّشي األفكار بسبب النـزاع 

 ، احلاشية(54-53والرتدد الدائم. )املرجع السابق، ص

 يار الطالق؟ملاذا ُأعطي الرجل خ
الرجل. لعله  لقد أاثر احملاضر على القرآن اعرتاضا آخر أنه ترك أمر الطالق يف يد

يقصد من ذلك أنه إذا كان الرجل واملرأة متساويني عقال فإن إعطاء الرجل وحده 
 خيار الطالق مدعاة لالعرتاض دون شك. 

قط. لقد أثبتت  فجواب هذا االعرتاض هو أن الرجل واملرأة ليسا متساويني درجةً 
التجارب القدمية يف العامل أن الرجل يفوق املرأة من حيث قواه اْلسدية والعلمية، 
والنادر يف حكم العدم. فلما كانت درجة الرجل أعلى من املرأة من حيث قواه 
الظاهرية والباطنية فاألقرب إىل العدل أن يكون عنان اخليار يف يد الرجل يف حال 

 انفصاهلما... 
فّضلت فطرة اإلنسان يف العامل كله أن يطّلق الرجاُل النساَء عند الضرورة. وقد 

وعلى الرجال أداُء حق إضايف للمرأة وهو أنه يتكّفل بكل أنواع الراحة يف حياهتا  
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َوَعَلى اْلَمْوُلوِد َلُه رِْزقـُُهنَّ وَِكْسَوتـُُهنَّ كما يقول هللا تعاىل يف القرآن الكرمي: 
1 .

يتبني من هنا أن الرجل مسؤول عن تربية املرأة واإلحسان إليها وتوفري الراحة هلا. 
وهو مبنـزلة السيد وربِّ النعمة هلا. كذلك قد أُعطي الرجل قوى فطرية أعلى من 
املرأة بكثري. هلذا السبب ظل الرجل حيكم املرأة منذ خلق الدنيا. واإلنعام الذي 

قوى املرأة. وورد يف القرآن  مل يودَعقواه الفطرية  ُأكرم به الرجل من حيث كمال
الكرمي أنه لو أعطى الرجُل امرأته جبال من الذهب إحساان ولطفا فال يسرتدَّنَّه عند 
الطالق. فيتبني من ذلك مدى التقدير الذي حتظى به املرأة يف اإلسالم. فقد 

يف القرآن الكرمي: ُجعل الرجل خادما للمرأة. وعلى أية حال، فقد أُمر الرجاُل 
 َِوَعاِشُروُهنَّ اِبْلَمْعُروف

. أي جيب أن تعاملوا زوجاتكم معاملة حسنة حَّت 2
يُدرك كل عاقل أنكم تعاملوهنن ابللطف واإلحسان. )ينبوع املعرفة، اخلزائن 

 (288-286، ص 23الروحانية، اجمللد

 ؟    بنفسها ملاذا مل ختوَّل املرأة بفسخ النكاح
يعقده املسلمون، ومن شروطه الضرورية على الرجل أداء املهر والتعهد النكاح عقٌد 

ابلكسوة والطعام واإلنفاق واإلسالم وحسن العشرة، وعلى املرأة العفة والطهارة 
والسلوك السليم والطاعة. فكما تكون مجيع العقود والعهود جديرًة ابلفسخ نتيجة 

شروط. والفرق الوحيد هو فسخ الشروط، كذلك يفسخ هذا العقد أيضا بفسخ ال
أنه إذا أخلَّ الرجل هبذه الشروط فال جيوز للمرأة أن تفسخ النكاح من تلقائها،  
كما ال تستطيع عقد النكاح من تلقائها، بل جيب أن تطلب فسخ النكاح عن 
طريق احلاكم كما تعقده عن طريق الويل. وسبب هذا النقص يف صالحيتها عائد 

نقصان يف عقلها. )الداينة اآلرية، اخلزائن الروحانية، اجمللد إىل تسرُّعها الفطري وال
 (37، ص 10

                                                 
 234البقرة:  1
 20النساء: 2



 فِقْهُ املَسِيْح 260
 

 ليس الزان وحده الذي يوجب الطالق
يقول اإلجنيل أبال تطلق زوجتك دون ارتكاهبا الزان مطلقا. ولكن القرآن يراعي 
احلكمة يف ذلك وحيكم أبن الطالق ليس مقصورا على الزان، بل لو وقعت العداوة 

واملرأة ومل يبق بينهما انسجام أو إذا كان هناك خطر على احلياة، أو إن بني الرجل 
مل تكن املرأة زانية ولكن تصدر منها مقدمات الزان وهي تلتقي مع رجال آخرين، 
ففي كل هذه احلاالت ُجعل األمُر مقتصر على رأي الرجل أن يطلقها إن رأى 

ء أال يتسرَّع يف الطالق. ذلك مناسبا. ومع كل ذلك هناك أتكيد شديد على املر 
فمن الواضح أن تعليم القرآن الكرمي يوافق حاجات اإلنسان متاما، وإن تركه 
سيؤدي إىل فساد حتما يف حني من األحيان، لذلك اضطرت بعض احلكومات 

، 23األوروبية إىل سّن قانون جييز الطالق. )ينبوع املعرفة، اخلزائن الروحانية، اجمللد
 (414-413ص 

 حق املرأة بعد الطالق   املهر
وإن قلَت إن املسلمني يطلقون الزوجات دومنا سبب أيضا، فأنت تعرف أن الرب 

َوالَِّذيَن ُهْم َعِن اللَّْغِو قد هنى املسلمني عن اللغو كما ورد يف القرآن الكرمي: 
ُمْعِرُضونَ 

وقد حّذر القرآن كثريا أولئك الذين يطلقون النساء دومنا سبب. مث  1
بغي أن تفكر قليال أن املسلمني ينفقون أمواال كثرية على الزواج كلٌّ حبسب ين

سعته، ويكونون مطالَبني أبداء مبلغ كبري مهرًا للزوجة. يصل مبلغ املهر عند 
البعض ألوفا بل مائة ألف عند البعض أو مئات األلوف عند البعض اآلخرين. 

لطالق على أية حال. كما أيمر وهذا املهر حُق املرأة، ومن حقها استالمه عند ا
القرآن الكرمي األزواَج أيضا أال يستعيدوا من الزوجات عند الطالق ما أعَطوهن 
سلفا، فهو ِملٌك هلن، وإذا كان لدى الزوجة أوالد فالرجل يتحّمل نفقاهتم أيضا، 

                                                 
 4املؤمنون:   1
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وهلذا ال يطلِّق أي مسلم زوجته قط ما مل تكن وابال عليه وتنغص حياته. )الداينة 
 (40، ص 10رية، اخلزائن الروحانية، اجمللداآل

 قانون الطالق رمحة
لقد جعل اإلجنيل الطالَق مشروطًا ابلزان فقط ومل يذكر شَّت الدواعي األخرى 
للخصومة اليت جتعل الزوجني عدّويِن لدودين، لذلك فإن األمة املسيحية مل ُتِطْق 
هذا العيب املوجود يف شريعة اإلجنيل، حَّت اضطروا أخريًا إىل سّن قانون الطالق 

 ن تقدير بعد سّن هذا القانون؟ يف أمريكا. فماذا بعد ذلك لإلجنيل م
فيا أيتها النساء، ال خَتْفَن، فإن الكتاب الذي أوتينتَّ ال حيتاج إىل التصرفات 
البشرية كاإلجنيل، بل إنه حيافظ على حقوق الّنساء مثل حقوق الرجال. فإذا  
كانت املرأة مستاءة ِمن بعلها على تعّدد زواجه، فلها اخليار أن تطلب منه اخللع 

 (81-80، ص 19سطة القاضي. )سفينة نوح، اخلزائن الروحانية، اجمللدبوا

 ضرورة الطالق
ظهور آفات من هذا القبيل يف كل قوم حمتمل بصورة طبيعية ال ميكن التخلص 
منها بغري الطالق، فمثال إذا كانت املرأة زانية فكيف تسمح هلا غرية زوجها 

ذلك إذا متادت زوجة أحدهم يف عداء مبمارسة الزان ليل هنار مع كوهنا زوجة له؟ ك
الزوج حَّت بدأت ختطط لقتله فهل ميكن أن يعايش مثل هذه املرأَة هبدوء 
وسكينة؟ كال، بل إن الغيور حني يالحظ أن زوجته ساءت إىل درجة أْن خيتلي 
هبا األشخاص اآلخرون إلشباع شهوهتم ويقبِّلوهنا ويعانقوهنا وهي ترضى بذلك كله 

ه التصرفات بطيب خاطرها، فإن مل تكن قد أقدمت على الزان يف وتسمح هلم هبذ
احلقيقة إال أن تلك الفاسقة تتحني الفرصة له، فال يقبل شخص غيور أن يبقى 
زوجا هلذه املرأة الفاسقة... عالقة املرأة بزوجها تتوقف على العفاف والطاعة 

فاُظ على هذه والرتاضي، وإذا اختل أمر من هذه األمور الثالثة استحال احل
العالقة. فزوجة املرء كأعضاء بدنه. فإذا آتكَل عضو أو انكسر العظم وتعذر 
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جربُه، فما عالجه غري البرت؟ ومعلوم أنه ال يرضى أحد أبن يبرت عضوا من بدنه 
وهللا احلكيم الذي أَمر املرَء ابلزواج  1بيده، فال يبرته إال عند تعرُّضه ملصيبة عظيمة.

أن يّتحد الرجل واملرأة هو الذي سح عند ظهور املفاسد أبنه إذا   مصلحًة له وأراد
كانت الراحة تكمن يف فصل املؤذي كالسن الَنِخر أو العضو املتآكل أو العظم 
املكسور، فينبغي التمسك بذلك لتفادي آفة ال تطاق، ألن الوصل الذي ال 

يف احلقيقة  ترتتب عليه الفوائد املرجوة بل يظهر عكس ذلك فذلك الوصل ليس
 ( 66-65، ص 10وصال. )الداينة اآلرية، اخلزائن الروحانية، اجمللد

 بيان أسباب الطالق ليس ضروراي
وقالوا أبنه طّلقها  طّلق شخص زوجته، فاشتكى أهلها إىل املسيح املوعود 

بدون سبب معقول. وتبني من إفادات الرجل أنه ال يريد البقاء معها مهما عوقب 
على ذلك. أما أهل الزوجة فكانوا يقصدون من وراء الشكوى أن يتم الصلح 

: اآلخرون ال يكونون مطّلعني اطالعا شامال بينهما، فقال املسيح املوعود 
بعض األحيان ال يوجد يف املرأة عيب فاحش ولكن على األمور بني الزوجني، ويف 

ينقص االنسجام بني الطبائع، وهذا يسبب اخللل يف العشرة املتبادلة، يف هذه 
 احلالة جيوز للزوج أن يطّلقها.

ويف بعض األحيان تكون املرأة ولية وعابدة وتقية وطاهرة جدا... ويهيج رحم 
، ولكنه مع ذلك يكّن هلا الكراهية الزوج عند تطليقها بل يبكي أيضا عند الطالق

لذا ميكنه أن يطلقها. إن اختالف الطبائع أيضا قضية شرعية، لذا ال نستطيع 

                                                 
ملحوظة: حني أذن هللا للمرء ابلطالق عند الضرورة ومل يصرِّح أبن الطالق ينبغي عند  1

ارتكاهبا الزان أو صدور أي فاحشة منها، فاحلكمة يف ذلك أن هللا الستار مل يرد أن يشهر 
فيها هبا، فلو أعلن الزان وغريه من اْلرائم عند الطالق لفهم الناس أن تلك املرأة ُيَشك 

ابرتكاب السيئة، أو هي ارتكبت كذا من الفواحش حتما، لكن هذا السر يبقى حمصورا عند 
 الزوج فقط. منه.
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التدخل يف املوضوع، فهيهات ملا فات. أما إذا كان هناك نزاع يف أمر املهر فيجب 
 (117م، ص1/5/1903البّت فيه بني الفريقني. )البدر، العدد: 

 ّنة؟هل ميكن تطليق امرأة مس
استعّد لتطليق زوجته سودَة لكرب سّنها فهو خطأٌ أصال  أما االعرتاض أبن النيب 

 وخالف احلقائق. والذين نقلوا هذه الرواايت مل يستطيعوا أن يُثبتوا أن النيب 
أمام أّي شخص. فالواقع، كما هو وارد يف كتب احلديث  أعرب عن هذا القصد

لكرب سنها زعما منها  ها أن يطلقها النيُب املوثوق هبا أن سودَة خشيْت يف نفس
بسبب الكراهية الناجتة مبقتضى  أهنا مل تعد مرغواب فيها، فقد يطلقها النيب 

البشرية. ومن املمكن أيضا أن تكون قد ظنَّت يف نفسها سببا آخر للكراهية 
فخافت الطالق، ألن النساء يف مثل هذه األمور يتومّهن وتساورهن الوساوُس 

ثرية بطبعهن، فلعلها قالت من تلقاء نفسها أهنا ال تريد شيئا إال أن حُتَشر الك
 140يوم القيامة. فقد ورد يف كتاب نيل األوطار الصفحة  ضمن أزواجه 

: اَي رواية: قَاَلت َسْوَدُة بِْنُت َزْمَعَة ِحنَي َأَسنَّْت َوَخاَفْت َأْن يـَُفارِقـََها َرُسوُل اَّللَِّ 
َها... َوَرَواُه أَْيًضا )اْبن( َسْعٍد  َرُسوَل هللاِ  وهبُت يـَْوِمي لَِعاِئَشَة، فـََقِبَل َذِلَك ِمنـْ

ِْمِذيُّ َوَعْبُد الرَّزَّاِق. قَاَل احْلَاِفُظ يف اْلَفْتِح: فـَتَـَواَرَدْت َهِذِه  َوَسِعيُد ْبُن َمْنُصوٍر َوالرتِّ
مل يُبد يف  ح من هذه الرواية أن النيب الّرَِوااَيُت َعَلى أَنَـَّها َخِشَيت الطَّاَلَق. يتض

احلقيقة أّي رأي، بل ظّنت سودة يف نفسها نظرا إىل كرب سنِّها ورَسخت يف قلبها 
هذه الفكرُة. ولو فرضنا جدال بغض النظر عن توارد هذه الرواايت وتظاهرها أن 

كان قد عزم على أن يطلقها لكراهية يف طبيعته لكرب سنِّها فهذا أيضا ال   النيب 
عيب فيه، وال هو ينايف األخالق، ألنه إذا حصل لسبب ما فتور يف األمر الذي 
تتوقف عليه عالقات املرء وزوجه ومل يقدر الرجل على أداء احلقوق الزوجية 

ل. )نور القرآن، اْلزء الثاين، وتصرَّف مراعاًة للتقوى فال اعرتاض عليه عند العق
 (382-380، ص 9اخلزائن الروحانية، اجمللد
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 ال تستعجلوا يف الطالق
انصحا مجاعته: أحسنوا إىل زوجاتكم روحانيا وماداي  قال املسيح املوعود 

واستمروا يف الدعاء هلن واجتِنبوا الطالق، ألن الذي يتسرع يف التطليق فهو سيِّئ 
. ال تكسروا بسرعة، كاإلانء القذر النجس، ما وصله  ومكروه جدا يف نظر هللا

 (  75، ص17هللا. )ضميمة التحفة الغولروية، اخلزائن الروحانية، اجمللد
يكتب رئيس حترير جريدة "بدر": لقد لوحظ مرارا أنه إذا أراد أحد أن يقطع 

قد كثريا. ل  عالقته مع زوجته ألعذار خفيفة كان ذلك يؤذي املسيح املوعود 
حدث ذات مرة أن شخصا كان يف سفر وكتب إىل زوجته أبهنا إن مل تسافر إليه 
على جناح السرعة بعد تلقيها هذه الرسالة فسيطلقها. مث سعنا أن املسيح املوعود 

  قال عند ساعه ذلك: "الذي يستعد لقطع العالقة هبذه السرعة كيف نتوقع
 أن تكون عالقته معنا قوية"؟

أايم أن شخصا عقد قرانه الثاين بكل شوق وحب بفتاة طيبة حدث قبل بضعة 
القلب، مث عزم على قطع العالقة هبا يف غضون عشرة أشهر لعذر بسيط. فتأذى 

من موقفه هذا كثريا وقال: "إنين غاضب من ذلك كثريا  املسيح املوعود 
لدرجة أنين ال أكاد أمتالك نفسي. إنه من املعيب جدا أن يتصرف أحد هبذا 

 التصرف الغاشم مع كونه من مجاعتنا."
مبا يلي: "فلُيسِكن زوجَته الثانية يف بيت منفصل،  ففي اليوم التايل حكم 

يبْت ليلة عند الزوجة األوىل وليلة عند الزوجة وليعطها ما يعطي زوجته األوىل، ول
الثانية، فهي ليست جارية أو خادمة بل هي أيضا زوجة، فينبغي أال جيعلها 

 حمتاجة إىل الزوجة األوىل."
كذلك حدث قبل سنوات أن شخصا تزوج ابمرأة اثنية من أجل احلصول على 

تفاقمت النـزاعات يف األوالد، فعندما نقمت منها الزوجة األوىل بسبب الغرية و 
استياءه من  البيت قلق الرجل وطّلق الزوجة الثانية. فأبدى املسيح املوعود 
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ذلك فمال الرجل إليها اثنية ونكحها وهي ال تزال تسكن بفضل هللا تعاىل يف 
 (178م، ص26/6/1903بيتها منذ ذلك اليوم. )جريدة بدر، العدد: 

 املشروط الطالق
إذا ُوضع شرط أبنه لو حدث كذا وكذا لوقع الطالق،  :قال املسيح املوعود 

مث حدث ذلك ابلفعل لوقع الطالق فعال. مثال إذا قال أحد أنه إذا أكل فاكهة  
كذا سيحدث الطالق، مث أكلها فعال سوف يقع الطالق ابلفعل. )جريدة بدر، 

 (162م، ص6/1903/ 12العدد: 
ذات مرة عند املناظرة مع  د يقول بري سراج احلق نعماين: قال املسيح املوعو 

املولوي حممد حسني البطالوي: إن اعتقاد املولوي البطالوي القائل أبن احلديث 
هو أنه ملا كان ابالنتباه مقدَّم على القرآن الكرمي ال يصح أبّي حال. اْلدير 
وأضف إىل ذلك أنه  القرآن الكرمي وحيا متلّوا فقد مُجع كله يف زمن رسول هللا 

. أما األحاديث فلم يتم االهتمام هبا هبذه الطريقة ومل ُتكتب يف  تعاىلكالم هللا
، وال حتتل مرتبة ودرجة حيتلها القرآن الكرمي، ألهنا وصلت رواية كابرا زمن النيب 

عن كابر. ومن قال حالفا إن القرآن الكرمي كالم هللا احلريف، وإن مل يكن كذلك 
فعلى زوجيت الطالق، فلن يقع الطالق شرعا. ومن قال حالفا عن األحاديث إهنا  

، وإن مل تكن كذلك فعلى  حرفيًّا كما خرج من لسان رسول هللا كالم النيب 
زوجيت الطالق، فسيقع الطالق على زوجته دون شك. هذا هو ملخص كالمه 

 ( 161. )تذكرة املهدي، ص 
 ال ُمحلّرلطالق 

طرح شخص سؤاال: هناك من يطّلق ثالاًث مرة واحدة، هل يكون تطليقه جائزا أم 
القرآن الكرمي، وإذا   يف اْلواب: إذا طلَّق ثالث مرات حبسب تعليم ال؟ فقال 

كان الفاصل بني كل واحد منها كما بينه القرآن الكرمي فال يبقى للزوج عالقة 
بزوجته بعد مرور عدة التطليقات الثالث، غري أنه إذا نكحها أحد بعد مرور 
العدة مث طّلقها  لسبب ما، فيجوز للزوج األول أن ينكحها. ولكن إذ طلقها 
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األول أو مراعاة له لينكحها الزوج األول مرة أخرى  الزوج الثاين من أجل الزوج
فهذه العملية تسمى "نكاح احمللِّل" وهي حمرمة. أما إذا طلَّق الرجل امرأته ثالث 
مرات يف اجمللس نفسه، فقد أُعطي الزوج سهولة أنه يستطيع أن ينكحها بعد 

ورسوله. مرور العدة، ألن هذا الطالق كان غري شرعي ومل يكن حبسب أمر هللا 
يتبني بصراحة من التأمل يف القرآن أن هللا تعاىل يبغض بشدة أن يقطع الزوجان 
عالقاهتما القدمية وينفصال، لذلك وضع شروطا كثرية للطالق منها الطالق ثالث 
مرات بعد مرور مدة معينة بني كل تطليقتني، ومكوث الزوجني يف مكان واحد 

مور لعل الغضب يسقط من قلبيهما وما إىل ذلك. لقد ُنّص على كل هذه األ
 فيتصاحلا يف وقت من األوقات. 

لقد لوحظ يف كثري من األحيان أن شجارا حيدث بني األقارب فريفعون إىل احلكام 
الشكاوى والقضااي، فيقول هلم احلكام األذكياء أن أيتوا بعد أسبوع مثال. ويكون 

زول ثوائرهم وال يبقى اهلدف من وراء ذلك أهنم قد يتصاحلون فيما بينهم وت
اخلالف بينهم على حاله، لذا يرى احلكام أّن معاْلة شكاواهم يف حينها خمالٌف 

كذلك أعطى هللا تعاىل الرجل واملرأة مهلة كافية قبل االنفصال. ويف  للحكمة.
أثناء هذه املهلة جيد الفريقان فرصة للتأمل فيما هو خري هلما. يقول هللا تعاىل: 

 َمرَّاَتِن فَِإْمَساٌك مبَْعُروٍف أَْو َتْسرِيٌح إبِِْحَسانٍ الطَّاَلُق  :( وإن مل يتم 230)البقرة
الصلح يف هذه الفرتة الطويلة أيضا فهذا يعين أهنما ليسا راغبني يف الصلح أصال. 

 (14م، ص4/1903/ 10)احلكم، العدد: 
 يكون الطالق على فرتاتجيب أن 

اآلايت القرآنية التالية املتعلقة ابلطالق وشرحها كما  سجل املسيح املوعود 
( وأيضا: 229)البقرة:  َواْلُمطَلََّقاُت يـَتَـرَبَّْصَن أِبَنـُْفِسِهنَّ َثاَلثََة قـُُروءٍ يلي: 
 ٍالطَّاَلُق َمرَّاَتِن فَِإْمَساٌك مبَْعُروٍف أَْو َتْسرِيٌح إبِِْحَسان...  :ويف.. (230)البقرة 

 يطلق أي مرتني، الطالق سيقع أشهر بثالثة مدهتا تُقدَّر اليت الثالثة القروء هذه
 حذرا، الزوج يكون أن جيب الثالث الشهر حلّ  وإذا حيضة، كل بعد زوجته الزوج



 267 فِقْهُ املَسِيْح
 

 ميسك أو هنائيا، العالقات ويقطع إبحسان ويسّرحها اثلثة مرة يطلق أن إما ألنه
 ما يستعيد أن له جيوز وال العشرة، حبسن بيته يف املرأةَ  وُيسكن الثالث الطالق عن

 فلم الثالث احليض بعد اثلثة مرة طلقها وإنْ  الطالق قبل املال من امرأته أعطى
 الداينة. )غريه زوجا تنكح حَّت إليه يعيدها أن جيوز وال زوجَته، املرأة تلك تعد

 ( 53-52 ص ،10اجمللد الروحانية، اخلزائن اآلرية،
 جائز غري واحد وقت يف مرات ثالث الطالق

 من له بد وال يكتمل، ال واحد مرة الطالق: شخصردًّا على سؤال  قال 
 قالوا أهنم إال واحدة، دفعة الثالث التطليقات الفقهاء أجاز لقد. طهور ثالثة
 أن هلا فيجوز العدة انقضاء بعد املرأة تلك إىل يرجع أن أراد إذا الرجل أن أيضا
  أيضا؟ غريه تنكح أن هلا وجيوز نفسه، الزوج تنكح

 الكرمي، القرآن حبسب السابق، لزوجها جيوز فال تطليقات ثالث املرأة طلِّقت إذا
 بقصد طلقها وإذا. عمدٍ  بغري الثاين زوجها يطّلقها مث غريه تنكح مل ما ينكحها أن
 إن ما. حرام وهو" احمللِّل نكاح" يسّمى ما فهذا أخرى مرة األول زوجها تنكح أن

 بعد ينكحها أن للزوج أجازوا مث واحدة، مرة الثالث التطليقات الفقهاء هأجاز 
 .  الشرعية الطريقة حبسب يطلقها مل الزوج أن ذلك سبب فإمنا العدة، انقضاء

 حياة خيرب بذلك ألن بشدة، الطالق يستنكر  هللا أن الكرمي القرآن من يتبني
 أرادا إذا حَّت طهور، ثالثة ومدة الثالث التطليقات حّدد ولذلك الزوجني، ِكال

: العدد البدر،. )هلما شر أو خري هو فيما التفكري بعد فليتصاحلا الصلح
 (105ص م،24/4/1903

 زوجته طّلق شخص يف فيها استفَّت رسالة  املوعود املسيح إىل شخص بعث
 اآلن أما فعال، ذلك يقصد كان ما ولكنه شديد غضب حالة يف مرات ثالث
 . العالقة يقطع أن يريد وال قلق الفريقني فكال
 فهذا واحدة جلسة يف ثالاث أحد طّلق إذا أنه هي الفتوى: اْلواب يف  كتب

 جيب أنه غري. الرجوع له ميكن لذا الكرمي القرآن مع ويتناَّف صحيح غري الطالق
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 ،5رقم بدر،.. )احلق هو وهذا دائما به نفيت ما هذا. جمددا النكاح يُعقد أن
 (4ص م،31/1/1907: العدد

 النكاح بعد الطالق
أن السيدة رسول يب يب، أرملة احلافظ حامد علي  يقول مرزا بشري أمحد 

ذات  أخربته بواسطة املولوي عبد الرمحن جات قائلة: جاء املسيح املوعود 
مرة إىل قريتنا "كراليان". كان ميان جراغ دين من قرية غالم نيب قد طّلق زوجته 

قد جاء إىل هنالك ليصلح بينهما.  املسماة "حّسو"، وكان املسيح املوعود 
فبات هنالك وعقد قراهنما مرة أخرى وظل ينصحهما إىل وقت متأخر من الليل. 

 ( 117-116)املرجع السابق، الصفحة: 
: حدثين الدكتور مري حممد إساعيل وقال: عندما تزوج مرزا بشري أمحد  يقول

املولوي عبد الكرمي زواجا اثنيا طّلق زوجته هذه بعد فرتة وجيزة لسبب ما. وعندما 
أن يعيد  مضت على ذلك مدة طويلة لعلها كانت قرابة عام أراد املسيح املوعود 

ث يف املوضوع وُعلم أن الطالق ليس ابئنا إىل املولوي عبد الكرمي تلك السيدة، فُبح
  .1بل هو طالق رجعي. فُعقد قراهنما مرة أخرى حبسب رغبة املسيح املوعود 

أقول: مل يُرزق املولوي عبد الكرمي أبوالد من الزوجة األوىل، وكان املسيح املوعود 
  يتمىن أن يكون له أوالد، فحثه 1على الزواج. )سرية املهدي، اجمللد ،

 (761الصفحة: 
 املدرك غري عن نيابة يطّلق أن للويل حيق

 إىل احلاجة مست مث نكاحهما مدركةٍ  غري أو مدركٍ  لغريِ  ويلُّ  عقد إذا: السؤال
 قال: اْلواب أيضا؟ يطّلق أن للويل حيق هل يف حالة عدم اإلدارك، الطالق
 :،(11ص م،25/7/1907 بدر، جريدة. )ذلك له حيق نعم 

                                                 
ن كلميَت "البائن" و"الرجعي" مل ُتستخدما هنا كمصطلح بل املراد من البائن هنا هو إ 1

 "طالق البتة". )مدون سرية املهدي(
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 عـلــاخل
 للمرأة خيار يف اخللع
 يطلق أبن فقط الرجل يد يف اخليار اإلسالم يرتك مل: يقول املسيح املوعود 

 تطلب أن خيارا أيضا املرأة أعطى بل توافق، عدم أو فسادا رأى إذا زوجته
 القاضي بواسطة الطالق على املرأة حتصل وعندما. القاضي بواسطة الطالق
 بغري يضرهبا كان أو ظاملا الزوجَ  وجدت فإذا. اإلسالم مصطلح يف" اخللع" يسمى

 لسبب بينهما توافق عدم هناك كان أو تطاق ال سيئة معاملة يعاملها أو حق
 املرأةُ  تستسيغ ال آخر سبب للعيان ظهر أو دينه غرّي  أو عنِّينا الرجل كان أو آخر

. القاضي عند يشكوه أن أمرها أولياء ألحد ميكن أو فلها عليه؛ بناء بيته يف البقاءَ 
 وجد إذا النكاح ويفسخ بينهما ابلفصل أيمر أن القاضي واجب من وسيكون
 إىل أيضا الرجل استدعاء من بد ال احلال هذه يف ولكن. حملها يف املرأة شكوى
  زوجته؟ عنه تُفصل ال ـمَ لِ  له ليبني احملكمة
 تُنكح أن اإلسالم حيب مل كما أبنه األمرُ  العدلِ  على مبين هو كم اآلن، انظروا
 مل كذلك -أقارهبا من أحد أو أخيها أو أبيها إذن بغري أي- وليها إذن بغري املرأةُ 
 احليطة أخذ قد بل الرجل، مثل نفسها تلقاء من زوجها عن تنفصل أن حيب

 إىل الرجوع فرض إذ النكاح، من أكثر االنفصال عند االعتبار بعني واحلذر
 اخلزائن املعرفة، ينبوع. )عقلها نقصان نتيجة نفسها املرأة تضر كيال القاضي

 ( 289-288ص ،23اجمللد الروحانية،
 الذي: التعدد على الواردة االعرتاضات بيان ضمن اخللع ذكر يف  وقال
 الزوجة على فهو ذلك يف حرج أيّ  كان وإذا شيئا هللا حُيرج ال فهذا ابمرأتني يتزوج
 أن فيمكنها حلقوقها إتالفا الزواج هذا يف األوىل الزوجة رأت فإذا. الثانية أو األوىل

 تطلب أن فلها زوجها يطّلقها مل وإن. الطالق طريق عن القضية من تتخلص



 فِقْهُ املَسِيْح 270
 

 بضّرها أدرى فهي ابحلرج الثانية الزوجة شعرت إذا وكذلك. القاضي بواسطة اخللع
 ( 247ص السابق املرجع. )ونفعها

 احلكمة يف اخللع بواسطة احلاكم            
النكاح عقٌد يعقده املسلمون، ومن شروطه الضرورية على الرجل أداء املهر والتعهد 
ابلكسوة والطعام واإلنفاق واإلسالم وحسن العشرة، وعلى املرأة العفة والطهارة 

ًة ابلفسخ نتيجة والسلوك السليم والطاعة. فكما تكون مجيع العقود والعهود جدير 
فسخ الشروط، كذلك يفسخ هذا العقد أيضا بفسخ الشروط. والفرق الوحيد هو أنه 
إذا أخلَّ الرجل هبذه الشروط فال جيوز للمرأة أن تفسخ النكاح من تلقائها، كما ال 
تستطيع عقد النكاح من تلقائها، بل جيب أن تطلب فسخ النكاح عن طريق احلاكم  

ويل. وسبب هذا النقص يف صالحيتها عائد إىل تسرُّعها كما تعقده عن طريق ال
 (37، ص 10الفطري والنقصان يف عقلها. )الداينة اآلرية، اخلزائن الروحانية، اجمللد 

 جيب عدم التسرّع يف اخللع
: حدثين الدكتور مري حممد إساعيل وقال: يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

ن خادمة حديثة العهد ابإلسالم من فئة ذات مرة جاءت مع ميان معراج الدي
اجتماعية منحطة من الهور، وجرى احلديث حول زواجها، فقال احلافظ عظيم 

بذلك وُعقد  خبش من بتياله: ميكن أن تزّوجوها يب. فسمح املسيح املوعود 
القران. ويف اليوم التايل رفضت املرأة الذهاب مع زوجها وطلبت اخلُلع. مث عرض 

يف املسجد املبارك. فقال:  خليفة رجب الدين هذا األمر على املسيح املوعود 
عليها أال تستعجل، فلتصرب قليال وإن مل تستقم األمور أبي حال ميكن اخللع. 

رجال صريح الكالم جدا، ابإلشارة بيده أهنا تقول عندها قال رجب دين الذي كان 
أبن احلافظ احملرتم كذا وكذا، )أي أنه فاقد الرجولة كليا( فسمح املسيح املوعود 

  ابخللع. ولكن مُجع بينهما مرة أخرى كإجراء وقائي ولكن املرأة مل ترض ووقع
 (741-740، الصفحة: 1اخللع يف هناية املطاف. )سرية املهدي، اجمللد
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 وراثُةـال
 حق الفاسقة يف املرياث

عرب الرسالة: لنفرتض أن زيدا مات أبرت، وله أخت  حضرَته استفسر شخص
تزوجت يف حياته، ولكن مل يتحقق االنسجام بينها وبني زوجها، فسكنت يف 
بيت أخيها حَّت مات زيٌد. مث تزوجت بعد وفاته من شخص آخر بغري أن 
حتصل على الطالق رسيا من زوجها األول، وهذا غري جائز طبعا. فهل تُعّد 

: جيب أن تُعطى لذين يستحقون نصيبا من تركته؟ قال أخت َزيد من ا
نصيبها حبسب الشريعة ألهنا عاشت عند أخيها يف حياته. وكوهنا فاسقة ال 
يُبطل حقها يف الوراثة، فيجب أن تُعطى نصيبها الشرعي، أما بقية أمورها فهي 

حلكومة، مفوَّضة إىل هللا. وميكن لزوجها األول أن يقوم إبجراءات رسية بواسطة ا
، عدد 6، جملد39ولكن ذلك ال يُنقص حقها املشروع. )جريدة بدر، رقم

 (6م، ص26/9/1907

  يرثاملتبىّن ال
ذُكر شخص مل يكن لديه أوالد وكان قد تبىّن ابَن غريه وجعله واراث لعقاراته. فقال 

 هذا حرام شرعا. إن تبينِّ ابِن شخص آخر حرام قطعا يف الشريعة :
 (7م، ص17/10/1907ر، العدد: اإلسالمية. )بد

 مسألة حفيد يتيم
ون": لقد اعرتض علّي شخص أنه ال غسأل السيد "عرب" القادم من مدينة "رن

وصية يف اإلسالم للحفيد، فإذا كان احلفيد يتيما ومات اْلّد، أيخذ اإلرَث 
: أوالده اآلخرون وحُيرم احلفيد مع كونه يتيما ووَلَد االبن املتوَّف. فقال 
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للجد خيار يف أن يعطي حفيده ما يشاء عند الوصية، وقد ُجعل األبناء ورثة 
بعد أبيهم لكي يبقى الرتتيب قائما. ولو مل يُفعل ذلك ملا سلم الرتتيب قط، ألن 
ذلك يستلزم أن يرث ابُن احلفيِد أيضا وإذا كان له أوالد فريثوا أيضا! وما ذنب 

عاىل وال ضري يف ذلك قط. وإال حنن كلنا اْلّد يف هذه احلالة؟ هذا قانون هللا ت
أبناء آدم وكذلك السالطني كلهم أيضا أبناء آدم لذا علينا أن نطلب نصيبنا من 
سلطنتهم مجيعا. وألن الضعف نوعا ما يتطرق إىل العالقات بعد االبن حني 
يصل األمر إىل احلفيد وتبقى العالقات رمزية فقط بعد وصوهلا إىل حد معني. 

علم هللا سلفا أن نوعا من الضعف سيتطرق إىل النسل والعالقة، لذا وكان يف 
وضع قانوان آخر هلذا النوع من املعاملة احلسنة  وضع هذا القانون. ولكنه 

َوِإَذا َحَضَر اْلِقْسَمَة أُوُلو اْلُقْرََب َواْليَـَتاَمى والرحم كما ورد يف القرآن الكرمي: 
فاحلفيد الذي مات أبوه أحق  ِمْنُه َوُقوُلوا هَلُْم قـَْواًل َمْعُروفًاَواْلَمَساِكنُي َفاْرُزُقوُهْم 

هبذا الرحم لكونه يتيما. صحيح أن هناك آخرين أيضا يدخلون يف تعريف اليتيم 
يضّيع هللا تعاىل حق أحد، ولكن كلما ضعفت عالقة ومل  -مل حيدَّد هلم نصيب-

 (76ص  م،2/1/1903القرابة قلَّ احلق. )البدر، العدد: 

 احلكمة يف كون حظ األنثى نصف حظ الذكر
، يُوِصيُكُم اَّللَُّ يف أَْواَلدُِكْم لِلذََّكِر ِمْثُل َحظِّ اأْلُنـْثـَيَـنْيِ لقد أمر القرآن الكرمي: 

مبّينا حكمته: ذلك ألن البنت تنال نصيبا عند  فقال املسيح املوعود 
أصهارها أيضا، فتنال نصيبا من بيت الوالدين وتنال نصيبا يف بيت األصهار 
وبذلك يصبح نصيبها كنصيب الذكر. )ينبوع املعرفة، اخلزائن الروحانية، اجمللد 

 ، احلاشية(212، ص 23
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 ابــجــاحل
 فلسفة احلجاب

مل يُِبح هللا لنا مبّينا التعليم عن غّض البصر واحلجاب:  يقول املسيح املوعود 
أن ننظر حَّت ابلنظر الطاهر إىل احملارم بال حرج، ونتطلع إىل زينتهن، ونشاهد 
رقصهن وما إىل ذلك؛ كذلك مل َيسمح لنا أن نسمع من األجنبيات الشاابت 

كال، بل   الغناء واملوسيقى، أو نستمع لقصص حسنهن ومجاهلن ولو بنية صاحلة.
وصاان أال ننظر إىل غري احملارم وإىل مواضع زينتهن أبدا، ال ابلنظر الطاهر وال 
ابلنظر اخلبيث؛ وأال نسمع كذلك أصواهَتن ذات األحلان والغناء وأال نصغي 
لقصص مجاهلن، ال ابلنية الصاحلة وال بغريها، بل علينا أن ننفر من كل ذلك كما 

نه ال بد وأن نتعرض يوما للعثار بسبب هذه ننفر من اْليفة لكيال نعثر، أل
النظرات الطليقة. فبما أن هللا سبحانه وتعاىل يريد أن تبقى أبصاران وقلوبنا 
وخواطران مجيعها مصونًة، لذلك فقد أرشدان إىل هذه املبادئ السامية. فأي شك 
 يف أن التحرر املطلق يؤدي إىل العثار والسقوط؟ أَوليس من اخلطأ الفاحش أن
نضع أمام الكلب اْلائع أرغفة انعمة مث ننتظر منه أن ال مير بباله أي خاطر عن 
الرغيف؟ لذلك فقد أراد هللا تعاىل أال تتاح للقوى النفسانية فرصُة نشاط خفي 

 أيضا، وأْن ال يتعرض اإلنسان ملوقف يهيج خواطَر السوء فيه. 
الشرعية. مل يقصد  وهذه هي اهلداية  ،هذه هي احلكمة من احلجاب اإلسالمي

كتاُب هللا ابحلجاب اعتقاَل النساء وحبسهن كاألسرى، ذلك ظن اْلهلة الذين ال 
يعلمون عن املبادئ اإلسالمية شيئا. إمنا املقصود من احلجاب اإلسالمي كفُّ 
النساء والرجال مجيعا عن إلقاء نظراٍت حرة، وكشِف زيناٍت للجانب اآلخر، 

  الكف عن كل ذلك مصلحَة اْلنسني. وتربُِّج اْلاهلية، ألن يف 
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كما جيب أن نتذكر أيضا أن غّض البصر يف لغة العرب هو أن ينظر اإلنسان 
بعني فاترة حبيث يصون نظرَه عما ال حِتّل رؤيته، وال ينظر إال إىل ما جيوز النظر 
إليه. وكل من يريد تزكية نفسه ال ينبغي له أن ينطلق ببصره كاحليوان حيث يشاء 

ون قيد وال ضابط، بل عليه أن يُعّود نفَسه غضَّ البصر يف هذه احلياة من د
املتمدنة، وهبذا السلوك املبارك تتحول عادته الطْبعية هذه إىل ُخلٍق عظيم دون أن 
يتعارض ذلك مع ضرورات حياته االجتماعية يف شيء. )فلسفة تعاليم اإلسالم، 

 (344-343، ص 10اخلزائن الروحانية، اجمللد

 د على اعرتاض على احلجابالر 
إن اعرتاضهم على احلجاب اإلسالمي ينم عن جهلهم. مل أيمر هللا تعاىل مبا ميكن 
أن يقع االعرتاض عليه. القرآن أيمر الرجال والنساء أن يغضوا من أبصارهم ألهنم 
إن مل يروا بعضهم سيكونون مصونني. وال يقول مثل اإلجنيل أال تنظروا بنظر 

ؤسف حقا أن مؤلف اإلجنيل مل يدرك ما هو نظر الشهوة؟ النظر الشهوة. من امل
هو السبب الوحيد الذي يؤدي إىل أفكار شهوانية. وما أسفر عنه هذا التعليم ال 
خيفى على الذين يقرأون اْلرائد، فهم يعرفون كيف تُرسم فيها وقائع خمجلة حتدث 

 يف متنزهات لندن وفنادق ابريس.
إلسالمي أن ُتسجن املرأة كاألسرى، بل يهدف القرآن ليس املراد من احلجاب ا

الكرمي إىل أن تسرت النساء وال ينظرن إىل رجال من غري احملارم. النساء اللوايت 
حيتجن إىل اخلروج لضرورة متدنية فال مانع هلن من اخلروج من البيت. فليخرجن إن 

 شئن ولكن ال بد من غض البصر.
من منطلق املساواة من حيث كسب احلسنات، وما  مل يُفرَّق بني الرجال والنساء

ُمنعَن من التشابه يف احلسنات. مَّت قال اإلسالم أن ُتصّفد ابلسالسل؟ اإلسالم 
يقطع دابر الشهوة. انظروا ماذا حيدث يف أورواب. يقال أن أهلها ميارسون الشهوة 

شارع  مثل الكالب. وقد كثرت اخلمور حَّت امتدت حمالهتا إىل ثالثة أميال يف
واحد. أي تعليم أسفر عن هذه النتيجة؟ هل هذه نتيجة مراعاة احلجاب أم هتك 



 275 فِقْهُ املَسِيْح
 

م، نقال عن 28/12/1899احلجاب؟ )خطاب يف اْللسة السنوية، بتاريخ 
 ( 298-297، ص 1امللفوظات جملد

 مراعاة احلجاب يف ظروف خاصة
فال جيوز : إذا كان غضب هللا وقهره انزل، والناُس ميوتون ابآلالف، يقول 

التشديد على احلجاب يف هذه الظروف. يُروى أن زوجة ملٍك ماتت ومل يكن 
أن يراعي احلجاب يف هذه إبمكان امللك  فلم يعد. اهناك من حيمل جثماهن

لقد ورد يف  .الغريق يتعلق ابلقشةاحلالة، فحمل جثماهنا األغيار. يقول املثل: 
ال عسر وال حرج يف اإلسالم. والذي  احلديث أنه جيوز للرجل أن يعني يف التوليد.

جيعل العسر واحلرج دون مربر فكأنه يصنع شريعة جديدة له.  ومل جتعل احلكومة 
أيضا عسرًا يف موضوع احلجاب، وقد َسّنت اآلن قوانني سهلة جدا، وتسمع ما 
يقدمه الناس من االقرتاحات وتعمل هبا حبسب مقتضى األمر واحلكمة. فليخربين 

 نع من جس نبض احملّجبة. )جملة اإلنذار، خطاب املسيح املوعود أحد أين مُ 
 ( 171، ص 1، نقال عن امللفوظات اجمللدم2/5/1898بتاريخ 

 ال ضرورة للتكّلف املبالغ فيه يف احلجاب
: يروي السيد هباي عبد الرمحن القادايين يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

ام عليه الصالة والسالم للتنزه أثناء مكوثه يف ويقول: كلما خرج سيدان اإلمام اهلم
الهور كان يدعوين دائما، فكان خيرج حني أخربه ابستعدادي. هكذا جرت عادته 
وكنت أان أيضا ألتزم ابملواعيد احملددة وأنتظره. كان حضرته قد أمر برتكيب مقعد 

يف البداية  يل وراء العربة. فكان الدرج اخللفي من العربة مكاان حمددا يل، وكنتُ 
وإىل  أقف عليه مقبال إىل الوراء حبيث كنت مولِّيا ظهري إىل حضرته 

السيدات واضعا يف احلسبان أال تتأذى السيدات. وملا كانت سيدة النساء وغريها 
من السيدات املباركات جيلسن مع حضرته على مقعد بطرف سائق العربة، فكان 

تتأذى السيدات وأال يقع خلل يف الدافع وراء وقويف مولَّيا ظهري هو أال 
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حجاهبن. ولكن ذات مرة انتبه حضرته إىل تصرُّيف هذا فقال يل: اي ميان عبد 
الرمحن، ال حاجة إىل الوقوف مولِّيا الظهر تكلُّفا على هذا النحو. إذ مل يؤمر 
ابحلجاب بشدة متناهية يف األسفار وال حاجة إىل هذا التكلف. الدين يسٌر. 

لنساء ابحلجاب كذلك أُمر الرجال أيضا بغض البصر. فلك أن تقف وكما أُمرت ا
احلجاب. كان  مراعيامستقيما دون أدىن تكلُّف. فبدأُت أقف بعد ذلك مستقيما 

لدى بعض السيدات أوالد صغار يف أحضاهنن، فكنت أتكّلف كثريا يف محلهم 
، فكنت منعين من ذلك أيضا عند النـزول من العربة ولكن املسيح املوعود 

آخذ األوالد من السيدات أو أعطيهن إايهم بكل سهولة. )سرية املهدي، 
 ( 385-384، الصفحة: 2اجمللد

 حدود احلجاب
ذات مرة عن  يروي نواب حممد علي خان ويقول: سألُت املسيح املوعود 

احلجاب... فأراين حضرته بتغطية الوجه وما حتت األنف وقال: هكذا جيب أن 
تغطية اْلبني، أي فلتبقى العينان مكشوفتني وليكن الباقي  يكون احلجاب مع

مغطًّى. وقبل ذلك سألُت موالان نور الدين عن األمر نفسه فأراين إبدالء 
 ( 48، ص2اْللباب. )سرية املهدي، اجمللد

 كيفية حجاب أمهات املؤمنني
: حدثين الدكتور حممد إساعيل وقال: قال يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

ذات مرة أثناء خطابه أن احلجاب الذي فيه اْللوس يف  املسيح املوعود 
كان خاصا أبمهات املؤمنني.   وقرَن يف بيوتكنالبيت والذي ذُكر بكلمات: 

النساء األخرايت لسن مأمورات هبذا النوع من احلجاب بل قد أُمرن حبجاب 
 (766. )سرية املهدي، اجمللد األول، صفقط ينةيقتضي إخفاء الز 
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 عدم القسوة يف أمر احلجاب دون مربر
: حدثين املولوي نور الدين اخلليفة األول يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

ذات مرة يف سفٍر فلما وصل إىل حمطة القطار  وقال: خرج املسيح املوعود 
علم أن هناك بعض الوقت إىل وصول القطار فأخذ يتمشى مع زوجته، فلما رأى 

جاء إيّل  -الذي كان يتسم بطبع غيور ومتحمس -ذلك املولوي عبد الكرمي 
وقال: هناك كثري من الغرابء أيضا موجودون ههنا، فقل حلضرته أن جُيلس حرَمه 

منعزل. قال املولوي نور الدين: قلت له: ال أستطيع أن أقول ذلك، يف مكان 
ميكنك أن تقول له بنفسك. مل يبق عند املولوي عبد الكرمي خيار آخر إال أن 

وقال: سيدي، يكثر الناس ههنا، فأجلسوا حرمكم  ذهب بنفسه إىل حضرته 
ن : دعك من هذا، لسُت مقتنًعا هبذا النوع ميف مكان منفصل. فقال 

احلجاب. يقول املولوي احملرتم: عاد املولوي عبد الكرمي إيّل مطرقا رأسه، فقلت له: 
 (56، الصفحة: 1هل تلقيت الردَّ؟! )سرية املهدي، اجمللد

 ال جتوز مصافحة امرأة غري حمرمة
: حدثين املولوي شري علي أن الدكتور حممد يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

 سيدة العيادة يف معي تعمل: مرة سيح املوعود إساعيل خان قال للم
 يف الشريعة حكم فما أحيااًن، وتصافحين السن، يف متقدمة امرأة إهنا إجنليزية،
 جيوز ال هذا: قائال ذلك من تعتذر أن ينبغي ذلك، جيوز ال: حضرته قال ذلك؟

  (263-262: الصفحة السابق، املرجع. )داينتنا يف
 بطريق بذلك الناس ختربوا أن جيب ممنوع، النساء ملس إن:  الثاين اخلليفة يقول

 أبن أمر  املوعود املسيح ملقابلة أوروبية امرأة جاءت ذات مرة. سلفا أحسن
 فمنع النساء، يد إبمساك النساء بيعة تؤخذ هل  النيب سئل. سلفا ذلك خُترَب 
 الفضل،). النساء احرتام من ذلك يقلل وال لنا حسنة أسوة هذه. ذلك من 

 (5ص: ،م14/9/1915العدد: 
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 االضطرار حالة يف احلجاب كيفية

: كما أنه إذا تناول اإلنسان حلم امليتة أو اخلنـزير مضطرا، يقول اخلليفة الثاين 
ميكن أن تضر املؤمن أيضا التأثريات السامة اليت بسببها حرمت الشريعة هذه 
األشياء. وال ميكن تاليف تلك النتائج إال إذا متسك املرء برداء هللا الغفور الرحيم 

الطعام السام إنقاذا سائال إايه: اي رب، لقد استفدت من رخصتك، وتناولت 
لنفسي، فارمحين بفضلك واحفظ روحي وجسمي من أتثرياته املهلكة. من أجل 

لكيال يطمئن اإلنسان، بل  ِإنَّ اَّللََّ َغُفوٌر َرِحيمٌ هذه احِلكم قال هللا يف النهاية 
 حياول تاليف األمر ويطلب من هللا احلماية. 
: لو تعسر الوضع املسيح املوعود ورمبا نظرا إىل هذه الرخصة من الشريعة قال 

على سيدة حامل، واضطرت إىل االستعانة بطبيب رجل، ولكنها رفضت وماتت 
يف هذا احلال فموهتا يُعّد انتحارا. كذلك لو أشرف اإلنسان على املوت من شدة 

، 2اْلوع فأكل شيئا من حلم اخلنزير أو امليتة فال إمث عليه. )التفسري الكبري اجمللد
 (346-345ص 
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 البيع والشراء واألمور التجارية
 االحتكار غري مسموح به

الناس يتاجرون يف الغالل فيشرتوهنا ويكنـزوهنا وعندما تصبح سأل سائل: بعض 
: غالية الثمن يبيعوهنا. فهل هذا النوع من التجارة جائز؟ قال املسيح املوعود 

هذا مكروه، أان ال أحب ذلك. الشريعة عندي شيء والطريقة شيء آخر. سوء 
النية ال جيوز أبّي حال وإن كان للحظة واحدة، وهذا نوع من سوء النية. إن 

 هديف هو أن يزول سوء النية. 
أنه كان ذات مرة يغسل جناسة قليلة  1لقد ورد عن اإلمام األعظم رمحة هللا عليه

ه، فقال له أحد: مل تـُْفِت بغسل هذا القدر من النجاسة. فما جدا كانت على ثوب
ألطف ما أجابه به اإلمام إذ قال: تلك فتوى وهذه تقوى. على اإلنسان أن يهتم 
بدقائق التقوى ففيها السالمة. وإن مل يهتّم املرء بصغائر األمور ستدفعه الصغائر 

والمباالة ويهلك. فاجعلوا نفسها يوما إىل ارتكاب الكبائر وينشأ يف طبيعته كسل 
الوصول إىل أعلى مدارج التقوى نصب أعينكم، وهلذا هناك ضرورة لالهتمام 

 ( 5م، ص10/11/1905بدقائق التقوى. )احلكم، العدد:

 الُعرف يف البيع والشراء
استفسر شخص أبن ما يعادل كيلوغراما من مادة ما يُباع للمصانع احلكومية مثل 

ثمانني روبية وُيشرى بواحد ومثانني روبية؛ فهل هذا جائز؟ "ريلي برادرس" وغريه ب
: أمور البيع والشراء اليت ال تُرفع فيها القضااي، وال حتدث النـزاعات فقال 

وجتري برتاضي الفريقني وال حتسبها احلكومة جرمية وكانت جائزة عرفا أيضا فهي 
 ( 19م، ص10/8/1903مسموح هبا. )بدر، العدد:

                                                 
 اإلمام أبو حنيفة رمحه هللا. )املرتجم(  1
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 يف حتديد مثن سلعتهللبائع خيار 
ُعرض سؤال أن بعض التجار يبيعون األشياء يف األزقة واألسواق، ويتقاضون من 

: شخص مثن سلعتهم أقل ويتقاضون من غريه أكثر، فهل هذا جائز؟ فقال 
لصاحب السلعة حق أن حيدد ويتقاضى مثن سلعته بقدر ما يشاء، ولكن جيب 

البائع أبدا. مثال جيب أال يذكر للسلعة  أن تتم الصفقة برضا الطرفني، وأال خيدع
خواصَّ ال توجد فيها، وأال خيادع أبية طريقة أخرى وال يكذب. وال جيوز أيضا أن 
يتقاضى مثنا أكثر إذا كان املشرتي طفال صغريا أو ِغرًّا، وينبغي أال خيدع الزابئن  

، م16/6/1907، عدد 6، جملد20كلما وجد فرصة. فهذا ال جيوز. )بدر، رقم
 ( 10ص

 حكم الربح يف مال التجارة
حضرتَه نيابة عن شخص أن شخصا ميلك عشرين  استفسر احلكيم نور الدين 

ألف أو اثنني وعشرين ألف روبية تقريبا، وهناك شخص من السيخ يريد أن 
صاحب املال أن يبقيه عنده، ولكن  ليطمئنيف التجارة، واقرتح  أموالهيستثمر 

منه؛ أي يشرتي السلع من  )السيخي(حبسب ما يطلبه  )أي صاحب املال(يعمل 
حيث يقول ويرسلها إىل أي مكان يريد، واملال الوارد سيكون أمانة، ويف هناية 
العام سيعطيه هذا السيخي ألفني وست مائة روبية رحبا. وقد جاء هذا الرجل 

خل يف مستفتيا أنه إذا مل تكن النقود اليت سيأخذها بعد عام راب، فيمكنه أن يد
 التجارة مع السيخي.

: ما دام سيعمل بنفسه، وْلهده دخل يف املوضوع وسيبذل وقته أيضا، قال 
وقيمة وقت كل شخص وجهده يقدَّر نظرا إىل مرتبته، فهناك أانس يتقاضون 
عشرة آالف وبعضهم يتقاضون مليوان، لذا فالنقود اليت سيعطيها السيخي ليست 

ز أخذها. إن كلمة الراب تدل على نقود تؤخذ مقابل راب حبسب رأيي، لذا أفيت جبوا
النقود فقط جماان دون بذل اْلهد. لقد تغرّيت معظم املسائل يف هذا البلد يف هذه 
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األايم إذ توجد شائبة من الراب يف كل أنواع التجارة، لذا هناك حاجة اآلن إىل 
 (8م، الصفحة: 1/11/1904اجتهاد جديد. )احلكم، العدد:

 نية بركةيف حسن ال
طُرح سؤال نيابة عن صائغ قال أبننا كنا فيما سبق نتقاضى أجرة صناعة احللي 
أقل نسبيا، ولكن كنا نزّيف الذهب قليال. أما اآلن فقد تركنا التزييف ونتقاضى 
أجرا أكرب. فيقول لنا بعض الناس أبننا سندفع أجركم كما عهدان وميكنكم أن 

 نفعل ذلك نتيجة قوهلم أم ال؟ تزيِّفوا الذهب كسابق عهدكم. فهل 
: جيب أال تقوموا ابلتزييف قطعا، وقولوا للناس أننا قد تُبنا عن ذلك. فقال 

والذي يطلب منكم التزييف فإهنم يرّغبون يف اإلمث، فال تفعلوا ذلك ولو طلبوه. هللا 
الذي يهب الربكة. عندما جيتنب اإلنسان من ذنب حبسن النية يبارك هللا له 

 ( 10م، ص 24/4/1903)احلكم، العدد: حتما. 

 االنتفاع من الرهن جائز
: شروط الرهن احلالية مسموح هبا، يف الزمن طرح سؤال عن الرهن فقال 

املاضي كان هناك قانون أن الفالحني إذا حصدوا كان احلكام يتقاضون منهم 
ضريبة، وإن مل يكن هناك حصاد أُْعُفوا منها. أما اآلن فاحلكام أيخذون ما 
يطلبونه يف كل حال سواء حصل احلصاد أم ال، وال يتخّلون عن مطلبهم. فعلى 

و كان هذا الرهن أيضا جائزا، ألن الزرع حيصل منه احلصاد أحياان هذا النح
وأحياان ال، فاملرهتن يف كال احلالني مسؤول عن الربح واخلسارة. فالرهن جائز يف 
حالة العدل. يف العصر الراهن تعامل احلكومة الفالحني بصورة املقاولة، ويف هذه 

هذا الوضع العادل جيوز الرهن  احلالة يربح الفالح اترة وخيسر اترة أخرى. ويف
 . دون شك

فما دام الرهن املقبوض جائزا يف حال الدواب احللوبة والفرس للركوبة، واملرهتن 
 يستطيع أن يستفيد من حليبها وركوب الفرس، فصار رهن األرض جائزا تلقائيا. 
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ا مث سئل حضرته عن رهن احللي فقال: ما دام االنتفاع جائزا، من احللي ومن غريه
من األشياء، فما الداعي للتكّلفات، إذا كان أحد يستفيد من احللي بلبسها فعليه 

 150أن يدفع الزكاة عليها أيضا. إن الزكاة على احللي واجبة. لقد دفعت زوجيت 
روبية ابألمس زكاة على احللي. إًذا، إن كان يستخدم احللي يف الرهان فليدفع 

ن شاة وهو يشرب حليبها فليعلفها. )احلكم، الزكاة عليها أيضا، وإذا كان املرهو 
 (11ص ،م24/4/1903العدد: 

 حتديد الوقت يف الرهن
السؤال: ارهتن شخص بيتا مقابل ألَفي روبية، وأراد أال يستعيد املبلغ من الراهن 

 إىل عاَمني، فهل ميكن وضع شرط مثله عند الرهن أم ال؟ 
لقد ذهب الفقهاء إىل أن حتديد  ردًّا على هذا السؤال: يقول اخلليفة الثاين 

الوقت ال جيوز، بل عندما يدفع الراهُن املبلَغ حيق له أن يستعيد البيت من املرهتن. 
أجاز هذا التحديد. عندما ارهتنت السيدة أم املؤمنني  ولكن املسيح املوعود 

: هل ميكن حتديد الوقت، حمالت من مرزا نظام الدين سألْت املسيح املوعود 
. فهذا الشرط مسموح به عندي بشرط أن يكون الرهن مشروعا. أما زه فأجا

إذا كان الرهن غري مشروع أصال فال معىن ملدة عاَمني أو ما شاهبها، فهو غري 
 ( 3م، ص 26/6/1946مشروع من أول يوم. )الفضل، 

 ومكتواب جيب أن يكون الرهن مقبوضا 
قال اخلليفة : احلافظ روشن علي: حدثين يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

األول املولوي نور الدين: ذات مرة ارهتنُت من أحٍد بئرًا لرّي األراضي الزراعية 
بثالثة آالف روبية، ولكنين مل آخذ منه وصال ومل أكتب أية وثيقة أو كتاب، 
وأبقيت البئر أيضا حتت إشرافه هو. وبعد فرتة ملا طالبُته ابلدخل احلاصل من البئر 

ض طليب متاما وأنكر أيضا أنين ارهتنُت البئر منه. يقول الراوي أبن املولوي نور رف
هذا اخلرَب متأسًفا على  الدين كان يقول: أبَلَغ أحُد اإلخوة املسيَح املوعود 
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: أنت قلق على خسارته وأان قلق على اخلسارة اليت حلقت يب، فقال حضرته 
رتم الشخَص اآلخر يف موقف دفعه حنو اخليانة؟ ضياع إميانه! ملاذا أوقع املولوي احمل

وملاذا مل أيخذ منه إقرارًا خطيًّا حسبما أيمر اإلسالم؟ وملاذا مل يستلم منه البئر 
 (146-145، الصفحة: 1رسيا؟ )سرية املهدي، اجمللد

 رهن البستان إىل ثالثني عاما
احتاج إىل املال  : أخربتين والديت أبن حضرته يقول مرزا بشري  أمحد 

ين حليك وأان أرهنك بستاين هذا، يإلجناز بعض املهام الدينية فقال يل: أعطِ 
فاستدعى يف قاداين انئب الكاتب يف احملكمة واكتتب منه الرهن ابسي، وأخربين 

 عاًما ولن يفك الرهن خالل هذه املدة. 30بعد ذلك أبنه كتب مدة الرهن 
دة الرهن عموًما. فإذا رأينا ضرورة التوفيق بني قول أقول: ال جييز الفقهاء حتديد م

مل يضع  وأقوال الفقهاء فيمكن فهم املوضوع على أنه  املسيح املوعود 
مدة الرهن ضمن شروطه، بل سجل أمرا إضافيا إحسااًن منه، ألنه حيق لكل واحد 

أنه إذا أن يعطي اآلخر ما شاء إحسااًن منه. فعلى سبيل املثال من قضااي الشريعة 
أقرض أحد غريه فال جيوز له املطالبة أبكثر مما أقرضه ألن املبلغ اإلضايف يكون 
راب، ولكن إذا أعطى املستقرُض املقِرَض شيًئا إضافيا بطيب خاطره عند سداد 
الدَّين فالشريعة ال جتيزه فحسب بل تستحسنه. إضافة إىل ذلك خيطر ببايل أن 

عة هو توفري الضمان لذلك ال يقبل الفقهاء اهلدف األساسي من الرهن يف الشري
حتديد املدة يف الرهن عموما، ولكن يتضح من مطالعة الشريعة أنه يُعطى جواز 
أمر ما نظرًا إىل ظرف معنّي ولكن بعد جوازه ميكن توسيع اْلواز من جهات 

كان يضطر إىل   أخرى أيضا، فمثاًل سبب قصر الصالة يف السفر هو أن النيب 
أجل الغزوات، وملا كان الوضع خطرًا جدًّا كانت الصالة تُقصر فيها،  السفر من

ولكن ملا قصرت الصالة يف السفر بعلة معينة فقد وّسع فيه بعد ذلك وعّمم هللا 
القصر للمؤمنني بوجه عام ورُفع شرط اخلوف. وعليه فال شك أن بناء الرهن على 

تح اببه. لكن هذه أمور فقهية توفري الضمان، إال أن هللا تعاىل قد عّممه بعد ف
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، الصفحة: 1وليس يل أن أبدي فيها مزيدا من الرأي. )سرية املهدي، اجمللد
263-264) 

: لقد رأيت صيغة الرهن الذي مبوجبه رهن قول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد ي
بستانه لوالدتنا، إهنا وثيقة مسجلة يف الدوائر احلكومية  املسيح املوعود 

 1000روبية، منها  5000، وقيمة الرهنم1898حزيران/يونيو  25واترخيها 
روبية نقًدا والبقية يف صورة احللّي. ولقد كتبت صيغة الرهن من قبل حضرته 

سنة، وبعد ذلك إذا أردت  30ابلكلمات التالية: أقّر أبنين لن أفّك الرهن إىل 
د مضي ذلك دفعُت قيمة الرهن وفككت الرهن مَّت شئت خالل سنة واحدة بع

عاما يتم بيع املرهون مببلغ الدَّين  31سنة، وإال فبعد انقضاء هذه املدة أي  30
. لقد جعلت الرهن 32نفسه ولن يبقى يل حق يف ملكية املرهون يف العام الـ

مقبوًضا للمرهتنة منذ اليوم وسأتكفل بتسجيل ذلك يف الدوائر احلكومية أيضا. 
م الرهن قائًما، والضرائب الزراعية احلكومية تستحق املرهتنة منافع املرهون ما دا

حبسب التقومي البكرمي )التقومي اهلندي(،  1955تدفعها املرهتنة من خريف عام 
 وتنتفع من احملاصيل.

أقول: يتضح من هذه الكتابة أهنا ال حتتوي على كلمات اقرتحها املسيح املوعود 
  بل لعل أحد كتاب العدل قد كتبها بكلمات كما كان حضرته يريده. )سرية

 (338، ص: 1املهدي، اجمللد

 القرعة لتقسيم األراضي 
: حدثين بري افتخار أمحد وقال: رأيت مرزا يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

 نظام الدين مرة يف أوائل أايم دعوة املسيح املوعود واقًفا يف زقاق حضرته 
فخرج عليه حضرته من ابحة داره وكان بيده ظرفان مغلقان فقدمهما ملرزا نظام 

 .فورا الدين ليتناول أحدمها، فأخذ أحدمها ورجع حضرته ابلثاين إىل بيته



 285 فِقْهُ املَسِيْح
 

أقول: علمت من والديت أن الظرَفني كاان يتعلقان بتقسيم البستان ألن نصفه كان 
مه حضرته ابلقرعة وكان مرزا نظام حلضرته والنصف اآلخر ملرزا سلطان أمحد، فقس

 الدين وكيالً ملرزا سلطان أمحد.
أقول: حبسب هذا التقسيم انل حضرته اْلزء اْلنويب من البستان، وامتلك مرزا 

 (263، ص1سلطان أمحد اْلزء الشمايل منه. )سرية املهدي، اجمللد

 ال جيوز بيع الغالل على يد املضطرين بسعر املضطرين
: أخربين ميان خري الدين السيكهواين خطيا وقال: كنا الدين  يقول مرزا بشري

حنن اإلخوة الثالثة )أان وأخي املرحوم ميان مجال الدين، وإمام الدين( كنا نقوم 
ابلتجارة أحياان بناء على املسائل الفقهية حبيث كنا نشرتي الغالل مث نُقرضها 

رض عندما حيصدون للفقراء بسعر مرتفع قليال عند الضرورة وأنخذ منهم مبلغ الق
املزروعات املقبلة. كذلك اشرتينا الغالل على هذا النحو بعد ادعاء املسيح املوعود 

  لُنقرضها للفقراء كما كنا نفعل يف املاضي. ذهبت ذات مرة إىل قاداين
وخطر ببايل أن أسأل املسيح املوعود حول هذا املوضوع وذكرُت له املوضوع 

إىل مثل هذه األمور. اللهجة اليت رّد هبا  : ما حاجتكمابلتفصيل. فقال 
يكره هذا  حضرته علّي ماثلة أمام عييّن إىل اآلن. وكان واضحا منها أنه 

األمر بشدة. بعد العودة ختلينا عن هذا األمر ومل نفعل ذلك بعده أبدا. )سرية 
 (250-249، الصفحة: 2املهدي، اجمللد

 ويبيعها حكم الوظيفة يف قسٍم يصنع اخلمر
يف قسم )رسالة من شخص يعمل انئب املدير  وصلت إىل املسيح املوعود 

 : سأل فيها: هل هذه الوظيفة جائزة يل؟ فقال  يصنع اخلمر ويبيعها(
كل هذه األمور يف اهلند تندرج حاليا حتت االضطرار. املسئول عن هذا القسم 

يشرفان عليها من  وانئب املسئول ال يصنعان اخلمر وال يبيعاهنا وال يشرابهنا بل
حيث اإلدارة، وهذا واجب عليه حبكم وظيفة حكومية. وهو جائز بصورة 



 فِقْهُ املَسِيْح 286
 

االضطرار نظرا إىل حالة البالد والظروف السائدة. ولكن جيب أن يستمر اإلنسان 
يف الدعاء ليهّيئ هللا له أسبااب أفضل منها. ميكن أن تكون لدى احلكومة وظائف 

. جيب على املرء أن يثابر على االستغفار. ليست هلا عالقة مبثل هذه األمور
 (6م، ص26/9/1907)البدر، العدد: 

 العمولة على األوراق النقدية
سؤال: هناك عادة شائعة أن تؤَخذ أو تُدفع  ُعرض على املسيح املوعود 

بعض النقود الزائدة عند صرف الُعملة إىل ُعملة أخرى مثل حتويل اْلنيهات إىل 
الروبيات أو العكس، فهل أخذ أو إعطاء هذا النوع من العمولة جائز؟ فقال 

 : 
 هذا جائز وال يدخل يف الراب ألن هذا الشخص يهّيئ لنا األوراق النقدية عند
الضرورة أو يعطي القطع النقدية مقابل األوراق فال ضري إذا أخذ شيئا من العمولة 
املناسبة، ألنه يبذل وقتا وجهدا يف احلفاظ على األوراق والِقطع النقدية بفئاهتا 

 (6م، ص26/9/1907املختلفة. )بدر، العدد: 

 الراب، التأمني والبنوك
أنواع االضطرار أحياان. فقال  عن الراب أبن اإلنسان يواجه بعضحضرته سئل 
 : 

ال نستطيع أن نفيت جبوازه فهو غري مسموح به يف كل األحوال. غري أن هناك نوعا 
من الراب املسموح به يف اإلسالم وهو أال يكون هناك أي شرط عند إعطاء 
القرض، مث ميكن أن يدفع املقرتض شيئا من عنده على سبيل اإلحسان عند 

يفعله، فمثال إذا اقرتض عشرة روبيات كان  تسديد الدَّين. هذا ما كان النيب 
يعيد أحياان بقدر مئة روبية. الراب احلرام هو الذي تكون فيه الشروط والعهد سلفا. 

 ( 8م، ص24/8/1904)البدر، العدد: 
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 الراب املضاعف
قال شخص آخر: لقد كتب السيد سيد أمحد خان أن الراب "أضعافا مضاعفة" 

: ليس صحيحا القول أبن الراب "أضعافا ل ( ممنوع. فقا131)آل عمران: 
مضاعفة" ممنوع والراب العادي جائز. الشريعة ال تقصد ذلك قط. مثله كمثل 
القول: ال ترتكب ذنبا تلو ذنب، فهذا ال يعين أنه جيب أن ترتكب الذنب حتما. 
فإذا تلقى أحد مبلغا من هذا النوع من احلكومة فهو ليس راب، إال إذا دفعه هذا 

خص أوال بنية أن أيخذ الراب. أما إذا أعطته احلكومة إايه على سبيل اإلحسان الش
 (75م، ص3/1903/ 27إليه، فهذا ليس راب. )البدر، العدد: 

 صندوق االدخار
 16طرح شخص سؤاال: الذين يعملون يف سكك احلديد خُيصم جزء واحد من 

رتة، بل يُعطون مبلغا بعد ف تلك النقودإليهم تعاد جزءا من الروبية كل شهر، مث 
: إن تعريف الراب يف الشريعة هو أن إضافيا عليه، فما حكم ذلك؟ فقال 

يُقرض شخص أحدا مبلغا من املال ليستمد منه فائدة، وحيدد قدر الفائدة أيضا. 
حيثما انطبق هذا التعريف كان راب. ولكن الذي يستقرض وال يعد أبداء مبلغ 
إضايف، ولكن يعطي شيئا زائدا بطيب خاطره، فهذا ليس راب. لقد اهتم األنبياء 

ائما. فإذا أخذ امللك مثال مبلغا معينا مث أعاده مع مبلغ إضايف، ابلشروط د
وكذلك الدائن مل يعطه بنية أخذ زايدة، فذلك أيضا ليس راب، بل هو إحسان من 

قط إال ودفع شيئا إضافيا دائما عند التسديد.  قبل امللك. مل يستقرض النيب 
ايدٍة، أما ما أيتيه بغري طلب فيجب االنتباه إىل أنه جيب أال يعقد املرء نية ألخذ ز 

 ( 75م، ص 27/3/1903منه فال يدخل يف الراب. )البدر، العدد: 

 أخذ مبلغ ابلراب من أجل التجارة ممنوع
: سأل أحد: ما حكم استثمار مال الراب يف التجارة عند الضرورة؟ قال 
سديد حرام. غري أنه إذا أُخذ املال من أحد املعارف دون أن يكون هناك وعد للت
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أكثر من رأس املال، وكذلك ال يكون يف ابل املعطي أيضا أنه سيأخذ أكثر، مث 
لو أعطاه املستدين يف هذه احلالة أكثر قليال من رأس املال فهذا ليس ابلراب بل هو 

ْحَسانُ يف حكم:  ْحَساِن ِإالَّ اإْلِ  (61)الرمحن:  َهْل َجزَاءُ اإْلِ
إىل الراب ملحة وال جتري األمور بغريه فما عندها سأل سائل: إذا كانت احلاجة 

 احلكم إًذا؟
: لقد حّرمه هللا على املؤمنني، واملؤمن من يثبت على اإلميان فيكون هللا قال 

وليا وكفيال. لقد خال يف اإلسالم عشرات ماليني الناس الذين مل أيخذوا الراب ومل 
ال أتخذوا الراب وال تدفعوه. يدفعوه، فهل ُسدَّت حاجاهتم أم ال؟ يقول هللا تعاىل أب

يستعد للحرب مع هللا تعاىل. إذا كان اإلنسان يتحلى  فكأنهأما الذي يفعل ذلك 
أملَْ تـَْعَلْم أَنَّ هللَا َعَلى ابإلميان فيجازيه هللا تعاىل عليه. اإلميان شيء مبارك جدا: 

ميكن أن يفعله يف  (. إذا كان قلقا أبنه ما الذي107)البقرة:  ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ 
هذه احلالة؟ فهل هذا يعين أن أمر هللا كان لغوا؟ بل احلق أن قدرة هللا عظيمة. 
الراب ليس بشيء يُذكر أصال، بل لو أمر هللا أال تشربوا ماء األرض مثال ألنزل املاء 
من السماء دائما. كذلك جيعل هللا سبيال عند احلاجة ليجتنب اإلنسان معصيته. 

ميان مشواب ابلشوائب لكان ضعيفا، ال ميكن لإلنسان أن يهجر ذنبا وإْن بقي اإل
ما مل يُِعنه هللا على ذلك، وإال ميكن لإلنسان أن يقدم عذرا بعد عذر على كل 
ذنب أبين ال أستطيع أن أتركه، وإذا تركته ملا قامت يل قائمة. فإذا نظران إىل 

ا قدمية إىل سنوات وخيدعون أصحاب احملالت والعطارين لوجدان أهنم يبيعون سلعً 
الناس. واملوظفون أيخذون رشوة، وكلهم يقدمون أعذارا أهنم ال يستطيعون العيش 
بدوهنا. لو مُجعْت أعذارهم كلها لكانت النتيجة أنه ال ميكن العمل بكتاب هللا 
أصال، ألن العيش يف هذا احلالة حمال، مع أن هللا تعاىل جيعل للمؤمن سهولة من 

د جرب الصلحاء كلهم أبن هللا تعاىل جيعل هلم سبيال عند املصيبة عنده. ولق
الناس ال يقدرون هللا حق قدره وال يتوكلون عليه كتوكلهم على أبواب  والصعوبة.

احلرام. اإلميان ابهلل وْصَفة لو قدرها الناس البتغوا أن حيفظوها كما حيفظون 
أين أحتاج إىل التبول مرة  الوصفات العجيبة األخرى. لقد جربت مرارا يف املرض
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أخريا، وتلقيت صباحا  بعد أخرى، وأصبت ابإلسهال أيضا، فدعوت هللا 
إهلاما "دعاؤك مستجاب" فزالت تلك الكثرة وحّلت القوة حمل الضعف فورا. هذه 

عجيب وأجدر ابإلكرام أكثر من وصفات الكيمياء وغريها.  قوة هللا، إن هللا 
ن هذه الوصفة جديرة ابإلخفاء، مث فكرت أنه خبل، ذات مرة خطر ببايل أيضا أ

بل جيب أن ُيكشف الشيء املفيد ويعلن عنه، حَّت يستفيد منه خلق هللا. وهذا 
هو الفرق بني إله اإلسالم وإله سائر األداين. إن إهلهم ال يتكلم، هللا أعلم ما هذا 

تنقص قدرته ومل اإلميان؟ فإله اإلسالم يف العصر احلاضر كما كان يف املاضي، مل 
يصبه الشيب، ومل يطرأ عليه أي نقص من أي نوع. فالذي يؤمن مبثل هذا اإلله 

يف النار،  لو ألقي به يف النار لكان مستعدا. فقد ألقي بسيدان إبراهيم 
وكذلك أُلقيت أان أيضا يف النار، إذ رفعت علي قضية القتل املزورة. فلو ُحكم 

هللكت مجاعيت كلها. لقد أشعلت األمم علّي ابلسجن مخس سنوات أو عشر 
هذه النار جمتمعة، فهل كانت هذه النار أقل خطورة؟  فمن غري هللا كان معي؟ 

، وأخريا تلقيت إهلاما فقد تلقيت اإلهلامات نفسها اليت تلقاها سيدان إبراهيم 
 (75م، ص3/1903/ 27"إبراء" وطمأنين أن كل شيء بيده. )البدر، العدد: 

 البنوك لنشر اإلسالم جائزإنفاق ربح 
نور أمحد عن راب البنوك وقال أبن البنوك تدفع الراب حتما فماذا جيب  الشيخسأل 

: إن مذهيب هو، وهذا ما ألقى هللا أن يُفعل مببلغ الراب؟ فقال املسيح املوعود 
يف روعي أن تُنفق مثل هذه النقود لنشر الدين. صحيح متاما أن الراب حرام ولكنه 

. أما ما أييت يف قبضة هللا ال يبقى حراما ألن حرمة األشياء على اإلنسان حرام
وزوجته وأوالده وأقاربه وأحبابه على املرء تتعلق ابلناس وليس ابهلل. فالراب حرام 

وجريانه حرمة اتمة. ولكن إذا أُنفق املال نفسه لنشر الدين خالصة فال حرج يف 
واملأساة األخرى هي أن الناس ال  ذلك وخاصة إذا صار اإلسالم ضعيفا جدا،

 يدفعون الزكاة.
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أرى أن هناك مصيبتني انزلتني حاليا وقد استُبيحت حرمتني. أوال ال يدفعون الزكاة 
اليت أُمروا بدفعها، واثنيا أيخذون الراب الذي ُمنعوا من أخذه. أي ال يؤدون حق 

واإلسالم يواجه  هللا، وأيخذون ما ليس حقهم. إذا كان احلال على هذا املنوال
ضعفا خطريا فأفيت أن أموال الراب اليت تؤَخذ من البنوك جيب أن تُبذل كلها يف 
سبيل نشر الدين. الفتوى اليت أصدرهتا ليست عامة، وإال فأخذ الراب وإعطاؤه  
كالمها حرام، ولكن يف زمن ضعف اإلسالم احلايل حني مل تنشأ سبل التقدم املايل 

 هذا األمر، فإن إنفاق مال مثله يف سبيل اإلسالم ليس وال ينتبه املسلمون إىل
القرآن الكرمي هو أنه إذا أنفقه أحد على كما يُفهم من املراد من حرمة الراب   حراما.

نفسه فهو حرام. واعلموا أيضا أنه كما ال جيوز أخذ الراب كذلك ال جيوز إعطاؤه 
طريقه الوحيد هو إنفاقه يف اآلخرين، إال أن دفع هذا املال يف سبيل هللا جائز، و 

نشر اإلسالم فقط. ومثال ذلك أنه إذا كان اْلهاد جاراي وكان أحد من الفاسقني 
الفاجرين ميلك أسلحة وابرودا، فال جيوز االمتناع عن استخدامه والقول أبن تلك 
األسلحة والبارود حرام، بل األنسب أن ُتستهلك. يف هذا الزمن ال جهاد 

 هللا تعاىل بفضله حكومة أعطتنا حرية دينية من كل نوع. ومل ابلسيف، وقد أعطاان
املال يف سبيل نشر الدين. يعد اآلن إال اْلهاد ابلقلم، لذا ميكننا أن نبذل هذا 

 (9م، ص24/9/1905)احلكم، العدد:
الذي كان يتجر -: ميان غالم نيب سيتهي يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

اليت   أعطاين رسالَة املسيح املوعود  -يف راولبندي وانتقل اآلن إىل قاداين
. لقد ورد يف هذه الرسالة م1898كتبها حضرته بيده وأرسلها إليه يف أبريل عام 

 ُحكم مبدئي حلضرته خبصوص الراب لذلك أنقلها فيما يلي: 
عل لك خمرًجا بسبب نيتك الطيبة وخشيتك إايه، وإىل آمل أن هللا تعاىل سيج

ذلك احلني ينبغي االلتزام ابالستغفار ابلصرب واملثابرة. أرى أن هناك مصرفًا أحسن 
أيتيك من الراب بل اّدخره منفصال، ما  وجتارتكللراب وهو أال تُنِفق على نفسك 

ذا رأيت أن املبلغ قد  وإن اضطررت إىل أداء الراب عليك فادفْعه من هذا املبلغ. وإ
كثُر فال ضري يف إنفاقه يف مهمة دينية ليس فيها مصلحة شخصية ألحد بل يُنفق 
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لنشر الدين فقط. ولقد أفتيُت ْلماعيت من قبل أيضا ابلفتوى نفسها أي أن الراب 
احملّرم من هللا هو ما يصرفه اإلنسان على نفسه، فمن احملّرم على اإلنسان أن يدير 

 معيشَته وينفقها على عياله أو يف مأكله وملبسه ومبانيه أو يعطيه لغريه أبموال الراب
بنية أن أيكل أو يلبس منه. ولكن ليس حراما إنفاق أموال الراب بطريقة ترّد فيها 

 إىل هللا تعاىل دون أن ينتفع هبا أحد، أي جيب إنفاقها يف نشر الدين.
شيء. وكل ما يصل إىل هللا يصبح  يثبت من القرآن الكرمي أن هللا تعاىل مالُك كل

طاهرًا، اللهم إال إذا كانت فيها أمواٌل ُغصبْت من الناس بدون رضاهم كالسرقة 
وقطع الطريق والنهب، فهذه األموال ال تليق أبن ُتصَرف حَّت يف سبيل هللا وال يف 
سبيل الدين. ولكن ما أُخذ برضى الناس من أمواٍل أمكن إنفاقها يف سبيل نشر 

املعارضني الذين ملواجهة هللا تعاىل. انظروا إىل مدى حاجتنا اآلن إىل مال دين 
ينشرون لتفنيد ديننا. فكأننا خائضون يف حرب ضدهم. فال ضري إن أُنفقت مثل 
هذه األموال من أجل املساعدة يف مثل هذه احلرب. هذه هي فتواي اليت أفتيت 

 هبا...
ن أن يتعمد اإلنسان الدخول يف ال أقصد من بذل أموال الراب يف نشر الدي

أو  -كما تعرضَت له-املعامالت التجارية الربوية، بل أقصد أنه إذا اضطر أحد 
إن ورث أحد أمواال ربوية صدفة فيمكن أن تُنفق ابلطريق الذي بينته، وسيستحق 

 (403-402، ص1صاحبها الثواب أيضا. )سرية املهدي، اجمللد
فيها أنه ما دمتم قد سحتم أبخذ  رسالة شخص جاء وصلت إىل حضرته 

الراب من البنوك نظرا إىل حالة اإلسالم يف الزمن الراهن إذ تـَُعدُّ هذه احلالة اضطرارا، 
وملا كان مبدأ االضطرار قابال للتوسيع؛ فإذا اضطر املرء يف األمور الشخصية أو 

فقال  أم ال؟القومية أو على مستوى البلد والتجارة، فهل جيوز أخذ الراب وإعطاؤه 
 هكذا يريد الناس أن يفتحوا ابب أكل احلرام ليفعلوا ما يريدون. مل أقل أبن :

أخذ مال الراب وأكله جائز ألحد يف حالة االضطرار، بل قلت جبواز بذله لنشر 
اإلسالم وحاجات الدين. وذلك أيضا إىل حني ال تتيسر األموال لنصرة الدين 

يء حرام على هللا. أما احلاجات الشخصية وصار الدين فقريا، ألنه ما من ش
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فالراب فيها حرام البتة. أما اْلواز وما شاهبها والقومية والتجارية أو حاجة البالد 
الذي ذكرته فمثال ذلك أن إحراق ذي نفس يف النار ممنوع شرعا على املسلم، 

العدو ولكن إذا اندلعت احلرب يف هذا الزمن فيجوز له أن يستخدم املِدفعّية ألن 
 (   7م، ص2/1908/ 6أيضا يستخدمها. )البدر، العدد: 

 التأمني
عن التأمني، فقال: لقد أجازت الشريعة العهود واملسؤوليات ما عدا  سئل 

الراب والقمار. ليس يف القمار أية مسؤولية بينما هناك حاجة إىل املسؤولية يف 
ألسئلة إىل أن القرآن الكرمي التجارات الدنيوية. اثنيا: جيب االنتباه يف مثل هذه ا

أيمر بعدم التجسس يف املسائل. فمثال لو ُدعي أحٌد إىل الطعام فبدأ املدعوُّ يفكر 
أنه من املمكن أن يكون مال الداعي من حرام ففي هذه احلالة سوف تنعدم 
الضيافة كليا. من أساء هللا "الستار" أيضا، وإال فالثابتون على الصراط املستقيم يف 

امل قلة بوجه عام، غري أن مستوري احلال كثريون. وقد جاء يف القرآن أيضا: الع
َواَل جَتَسَُّسوا  :2( وإال ستقعون يف مشقة. )جريدة بدر، جملد13)احلجرات ،

 (76م، ص3/1903/ 27، عدد 10رقم 
 أتمني احلياة

رسالة شخص جاء فيها: يف آذار/مارس  ُعرضت على املسيح املوعود 
 46م أّمنت على حيايت مقابل ألَفي روبية، وكان من الشروط أن أدفع 1900عام

روبية سنواي على مدى حيايت، وسينال ورثيت ألَفي روبية بعد وفايت ولن أستحقها 
روبية إىل شركة التأمني. وإذا ألغيُت  600يف حيايت. وقد دفعُت إىل اآلن قرابة 

أمني اآلن سأستحق ثلث املبلغ الذي دفعته إىل الشركة، أي سأانل مائيَت روبية الت
فقط وتضيع أربع مائة روبية. ولكن ما دمُت قد ابيعتكم على أن أقّدم الدين على 
الدنيا، لذا ال أريد أن أفعل بعد ساع هذه املسألة منكم ما ينايف أوامر هللا ورسوله. 

فأرجو بكل تواضع أن أتمرين ما هو األنسب حَّت وما دمَت أنت احلَكم الَعدل 
ال أرى أّي وجه يف الظاهر ْلواز  يف اْلواب: أعمل به. فقال املسيح املوعود 
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التأمني على احلياة كما هو رائج أو كما أسع عنه، ألين أراه نوعا من القمار. ومع 
إىل ارتكاب أنه بذل أمواال كثرية، ولكن لو استمر يف ذلك َلدَفعه ذلك املاُل 

الذنوب أكثر. فعليه أن يرتك التأمني ليجتنب الذنب يف املستقبل، ويستعيد النقود 
 (3م، ص9/4/1908ميكن استعادهتا. )البدر، العدد:  بقدر ما

 حكم الراب من بنوك االدخار واملصانع التجارية
بعث شخص برسالة طويلة سائال: هل الراب احلاصل من بنوك االدخار أو املصانع 
التجارية جائز أم ال؟ ألن املسلمني يواجهون خسائر كبرية يف أمور التجارة بسبب 

 عدم جوازه؟
: هذا األمر يتعلق ابالجتهاد، فما مل ُتدرس كل جوانبه وما مل تُعرض فقال 

علّي كافة أنواع اخلسارة واملنافع احلاصلة منه ال أستطيع أن أُبدي رأيي فيما إذا  
 تعاىل آالف األساليب لكسب املال، فعلى املسلم أن كان جائزًا. لقد خلق هللا

خيتارها وجيتنب الراب. اإلميان منوط ابلصراط املستقيم، واإلعراُض عن أوامر هللا 
تعاىل على هذا النحو ذنب. فمثال إذا صارت جتارة اخلنـزير هي األنفع يف العامل 

يؤدي إىل هالك اإلسالم فهل سيخوضها املسلمون؟ غري أنه إذا رأينا أن ترك الراب 
َر اَبٍغ َواَل َعادٍ عندها جنيزه انطالقا من:  ولكن هذا األمر ليس  َفَمِن اْضطُرَّ َغيـْ

مهما، بل هو أمر داخلي ويتعلق أبهداف شخصية، بينما أان متوجه حاليا إىل 
أمور دينية عظيمة الشأن، وابخع نفسي إلميان الناس وال أستطيع التوجه إىل هذه 

ر التافهة. فلو تركُت املهمات العظيمة وانصرفُت إىل سفاسف األمور مثلها األمو 
لكان َمثلي كَمثل َملك بىن قصرا يف مكان فيه أسود وسباع أخرى وثعابني وذابب 
ومنل. فإن مل يتوجه إىل السباع والثعابني أوال ومل يهلكها، بل بدأ بقتل الذابب، 

إىل هذا السائل أن يهتّم إبميانه أوال فماذا عسى أن يكون حاله؟ جيب أن ُيكتب 
وميكث هنا بضعة أايم ليستنري قلبه وعقله وال خيوض يف مثل هذه األفكار. 

 (11م، ص10/5/1902)احلكم، العدد: 
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 جيب عدم أخذ الدَّين الربوي أايا كان األمر
: أخربين ميان خري الدين السيكهواين خطيا يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

: ال جيوز. قلت: يف بعض قائال: ذات مرة سألت عن الدَّين الربوي فقال 
األحيان يكون املرء مضطرا، فمثال إذا كان الفالح ال ميلك ماال وعليه أن يدفع 
ضريبة حكومية ويكون الشرطي واقفا على رأسه، وال يُقرضه أحد دون الراب، فماذا 

: ال شك أن اإلنسان يكون مضطرا أحياان، فعل يف مثل هذه احلالة؟ قال ي
، 2ولكن عليه أن يستغفر وال أيخذ الدَّين مقابل الراب. )سرية املهدي، اجمللد

 (199-198ص

 الغرامة على من مل يسّدد الدَّين عند املوعد
أعطى كما يلي: السؤال:   فتوى املسيح املوعود  لقد شرح اخلليفة الثاين 

، ولكن بكرًا مل يدفع إىل زَيد مثنها بعد بيعها، بسعر معني زَيٌد َبكرًا سلعته للبيع
ومضى عليها حنو عام. فهل لزيد أن يطلب من بكٍر غرامة على إمساكه املبلغ؟ 

؟ يقول املسيح املوعود نسبة للغرامةإذا كان اْلواب ابإلثبات فهل حّددت الشريعة 
  كتابه "الداينة اآلرية": "عليه أن يدفع غرامًة من   10يف حاشية الصفحة

الربح الذي كان ميكن للمال أن يكسبه يف املدة اليت مل ُيستثَمر فيها  تتناسب مع
  ."يف التجارة بسبب إمساكه إايه

الناقل( املسألة على أمري املؤمنني  -عرضُت )حضرة املولوي َسْرَور شاهاجلواب: 
( فقال: هناك فرق دقيق بينه ) وبني الراب التجاري، وليس بوسع كل واحد أن

يبلغ كنه ذلك الفرق الدقيق. لذا فالقانون الذي وضعناه من قبل هو األصح؛ أي 
أن يرى القاضي أنه إذا آذى املدين دائنا فعلى القاضي أن يغّرمه، ولكن مبلغ 

حول  الغرامة جيب أن يُدفع "لألجنمن" ال للتاجر. )أقوال املصلح املوعود 
 (304-303ملسائل الفقهية، ص ا
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 أخذ الراب لتفادي مصيبة الراب
السؤال: هل الراب جائز؟ اهلندوس أيخذونه منا، وإن مل أنخذه حنن سيذهب املال  

 كله إىل اهلندوس.
ردًّا على هذا السؤال: إن مذهبنا يف ذلك خيتلف عن  يقول اخلليفة الثاين 

غريان. ما سأقوله اآلن هو اعتقاد اْلماعة األمحدية، وال يهمنا ما يقوله العلماء 
 اآلخرون، فإننا خنتلف معهم. 

لقد قّرر مؤسس مجاعتنا أن الراب يف حد ذاته حرام. لقد قرر األتراك من قبل أن راب 
العلماء األحناف سابقا أنه ما دام اإلجنليز حيكمون يف  البنوك ليس راب. وقد أفَّت

اهلند، وهذا البلد هو دار احلرب، لذا إّن أخذ الراب من غري املسلمني جائز. أما 
اآلن فقد آلت احلالة إىل أنه مل يعد أحد يسأل عن هذه املسألة. فالناس أيخذون 

ه فكالمها حرام. لكن لقد الراب ويعطونه بكثرة. نقول: سواء أكان راب البنوك أو غري 
أصدر مؤسس اْلماعة ُحكما ُيستنبط من مسائل اإلسالم األخرى. تطرأ على 
اإلنسان أحياان حالة يواجه فيها بالًء، ومن السخف القول للخالص منه أبن هذا 
حرام وهذا حالل. فمثال إذا سقط أحد يف جناسة ممتدة إىل عدة أمتار، وإذا قيل 

اسة حرام، فكيف ميكنه اخلروج منها؟ لقد قرر مؤسس له أن املشي يف النج
اْلماعة األمحدية أنه إذا أخذ أحد الراب ليخّلص نفسه من بالء الراب نفسه فله 
ذلك. فمثال إذا كان يدفع راًِب يف صفقة بقدر عشرين ابملائة، ويستطيع أن أيخذ 

ع أن يتخلص من من البنك مبلغا براًِب قدره مخسة ابملائة، فليأخذه. وبذلك يُتوق
 (6، ص 25/1/1929بالء الراب. )الفضل، العدد: 

 أتمني احلياة
: إن مجيع أنواع التأمني اليت عثران عليها إىل اآلن غري يقول اخلليفة الثاين 

مشروعة، إال أنه إذا اشرتطت شركة أن صاحب التأمني سيشارك يف ربح الشركة 
ا به... غري أن هناك نوعا من وخسارهتا، عندها ميكن أن يكون التأمني مسموح
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التأمني مسموح به إذا كان يف حالة االضطرار. فمثال قد أوجبت احلكومة على 
املوظفني يف بعض األوساط أن أيخذوا التأمني. فما دام هذا األمر خارجا عن 

موجودة يف هذا  سيطرهتم لذا هو مسموح به، وإن فتوى املسيح املوعود 
وق االدخار الذي جُيرب الناس على إيداع األموال أبن صند الشأن، إذ قال 

فيه، ميكن أن أيخذوا ما أُعطوا من املال اإلضايف على ماهلم. )الفضل، العدد: 
 ( 4م، ص7/1/1930

 حكم أخذ مثن اجلريدة أقل إذا ُأخذ سلفا، وأكثر إذا ُأخذ فيما بعد
ء فيه أنه إذا م نشر رئيس التحرير ْلريدة "بدر" إعالان فيها جا14/2/1907يف 

دفع أحد مثن اْلريدة سلفا فسيكون الثمن أقل وإذا دفعه فيما بعد فسيكون 
 أكثر. فكتب يف اإلعالن: 

إذا ُأخذ مثن اْلريدة سلفا سهلت إدارهتا. الذين ال يدفعون مثنها سلفا ويعدون 
بدفعه فيما بعد يظل بعضهم مياطلون، ويتم الكتابة إليهم مرارا، واالحتفاظ 

رات الستعادة النقود منهم حمرج جدا، لذا قد ُأضيفت روبية واحدة إىل مثن ابملذك
جريدة "بدر" للذين يدفعون مثنها فيما بعد، وذلك للتقليل من اْلهد اإلضايف 
واخلسارة إىل حد ما والستعادة مثنها. أي سوف تؤخذ من الذين يدفعون مثنها 

 فيما بعد، أربع روبيات بدال من ثالثة. 
 عليه الرد التايل: ه املسألة على املسيح املوعود فكتب ُعرضت هذ

حيق ملن ميلك الشيء أن يطلب مثنه بقدر ما يشاء، وخاصة  ليس راًب وإمنا أرى أنه
أن استعادة األموال فيما بعد يؤدي إىل اإلحراج. إذا كان أحد يريد أن يشرتي 
اْلريدة فيمكنه أن يدفع الثمن سلفا أيضا، وهذا األمر يف يده هو. )البدر، 

 (4م، الصفحة: 14/2/1907العدد: 
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 أولي األمرطاعة 
 اخلمسة مبادئ املسيح املوعود 

 : لقد أعلنُت مرارًا أن يل مخسة مبادئ ابرزة:يقول 
األول: اإلميان أبن هللا واحد ال شريك له ومنـزَّه عن كل نقص وموت ومرض 

 وعجز وأمل وحزن وصفات غري الئقة أخرى. 
خامت سلسلة النبوة اإلهلية  الثاين: اإليقان أبن سيدان وموالان حممًدا املصطفى 

 وصاحب الشريعة األخرية والداّل على الطريق احلقيقي للنجاة.
الثالث: الدعوة إىل دين اإلسالم ابلدالئل العقلية واآلايت السماوية، وعّد أفكار  

ك هبذه  الغزو واْلهاد والقتال حراًما وممنوعة يف هذا الزمن قطًعا، وعدُّ املتمسِّ
  صريح. األفكار على خطأ 

الرابع: عدم التفكري يف السوء والفساد ضد هذه احلكومة اإلجنليزية احملسنة اليت 
 نعيش يف ظلها، وطاعُتها خبلوص القلب. 

اخلامس: مواساة بين نوع اإلنسان، وبذل قصارى اْلهود لرفاهية كل إنسان قدر 
يِّبة يف العامل. اإلمكان يف الدنيا واآلخرة، وأتييد األمن والسالم ونشر األخالق الط

فهذه املبادئ اخلمسة اليت تـَُعّلُمها هذه اْلماعُة. )كتاب الربية، اخلزائن الروحانية 
 (.348-347، ص 13اجمللد

 حسن معاملة احلكام واألقارب
 سأل شخص: كيف جيب أن نعامل احلكام واألقارب؟ 

 : أحِسنوا إىل اْلميع، طاعة احلكام واإلخالص واجب على كل مسلمقال 
ألهنم حيموننا، وقد أعطوان حرية دينية بكل أنواعها. أرى عدم طاعة احلكومة 

 وعدم اإلخالص هلا من صميم القلب خيانة كربى. 
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لألقارب حقوق، فال بد من حسن معاملتهم أيضا. ولكن جيب االبتعاد عنهم 
خلق  فيما يتناَّف مع رضى هللا تعاىل. إن مبدأان هو أن تربّوا اْلميع، وأحِسنوا إىل

 (. 13م، ص 31/5/1904هللا كلهم. )احلكم، العدد: 

 املكوث يف سلطنة اإلجنليز
تطرق احلديث إىل مسألة اْلهاد، وذُكرت ضمنيا الفئات اليت تزعم أّن قتل كل  
كافر ابلسيف جهاد، وحتسب املكث يف بالد اإلجنليز بدعة وكفرا. فقال املسيح 

 يف ذلك:  املوعود 
إن زعمهم أهنم ميكثون منفصلني عنهم لئال يتأثروا بكفرهم، وأهنم إن عاشوا كرعية 
اإلجنليز الضطروا إىل رؤية أفعال الشرك والكفر وإىل ساع كالم الكفر آبذاهنم، 
ليس صحيحا عندي؛ ألن هذه احلكومة قد أعطت كل شخص حرية يف دينه، 

، وال تفسح احلكومة جماال ولكلٍّ حق أن ينشر دينه ابألمن والسلوك السليم
للتعصب الديين قط. هناك أمثلة حية كثرية على ذلك. ذات مرة رفع القساوسة 
املسيحيون قضية القتل الزائفة علّي يف حمكمة قاض إجنليزي مسيحي، وكان حاكم 
اإلقليم يف ذلك الوقت أيضا ذا طبيعة قسيسية، ولكنه حكم لصاحلي وبرّأ ساحيت  

أستطيع أن أنبذ العدل من أجل القساوسة. بعد ذلك أيضا  : الوقال أيضاكليا 
ُحكم يف قضية، وقد رُفعت يف البداية أمام قضاة هندوس، وال أدري حتت أّي 
ضغط أمهلوا أوُجًها واضحة وبّينة وفرضوا علّي غرامة، ولكن عند املرافعة أمام قاض 

ل أبنه قد ُضّيع إجنليزي برَّأ ساحيت وأظهر أتسفه من ُحكم القاضي األول، وقا
وقت طويل يف قضية كانت جديرة ابلرفض يف مرحلتها االبتدائية. يتبني من ذلك 
أن العدل واإلنصاف ما زال موجودا يف هؤالء الناس. لو كان فيهم تعصب أو 
عناد أو بُغض ديين ملورس ضدي على األقل حتما. إن عدد مجاعيت يبلغ ثالث 

انستان أيضا بني حني وآخر ويبايعونين. مائة ألف نسمة، وأييت الناس من أفغ
وكان من املفروض أن تنتبه احلكومة أيضا حبذر وتركيز إىل كون مجاعيت فرقة 
جديدة. ولكن انظروا، لقد رفعت ضدي قرابة مثاين قضااي، وقد رفعها املعارضون 
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ما عدا واحدة أو اثنتني، ولكين رحبتها كلها وقد حكم اإلجنليز أبنفسهم لصاحلي. 
أين أحسب كل هذه النجاحات من هللا تعاىل، ألنه لو مل يشأ هللا ما كان  مع

 هلؤالء أن يفعلوا شيئا، ولكن الناس واأليدي اليت بواسطتها حتالفين نصرته 
أيضا جديرة ابلشكر. إنين أظن بل موقن أنه ليس يف هؤالء الناس عناد إىل اآلن، 

أبنه إذا كان هؤالء القوم يهدفون إىل  وهللا أعلم مَب أييت به املستقبل. لذلك أقول
خدمة الدين وغرضهم هو إرضاء هللا، فما الفائدة من اْللوس مسَتْخفني؟ عليهم 
أن يتمسكوا جبانب من خدمة الدين. احلكومة ال تستخدم أية قسوة يف هذا 
اجملال. فليبّشروا الناس ويتّموا عليهم احلجة. من اخلطأ متاما الظن أن احلكومة 

على الوعاظ، كال. أما الذين يعيثون الفساد فيستحقون تلقائيا أن يُقبض تقبض 
عليهم، فأّي خطأ للحكومة يف ذلك؟ لقد آلت حالة املسيحية اآلن إىل أن املوت 
حيل هبا تلقائيا. لقد صار كبار علمائها أعداء الثالوث األلداء، وقد رّسخت 

نفع اآلن. إن حالة القساوسة هي الثقاقة احلديثة يف قلوهبم أن اإلله الزائف لن ي
ن رتكو يأهنم يعملون من أجل كسرة اخلبز فقط. وإذا أتخر أداء راتبهم يوما واحدا 

العمل، ويؤلفون الكتب أبنفسهم لدحض املسيحية. )البدر، العدد: 
 (.3م، ص18/2/1905

 من هم أولو األمر؟
من أويل األمر،  السؤال: ما املراد من أويل األمر؟ يقول البعض أبن كل شيخ هو

 أنه ال وجود ألويل األمر.ويقول البعض 
اْلواب:  احلق أنه قد جرت العادة يف اإلسالم على أنه جيب طاعة امللوك الذين 
يف يدهم زمام احلكم، فهم أيضا أولو األمر نوعا ما. ولكن أويل األمر يف احلقيقة 
هم ذوو حياة طاهرة ويُعطَون بصرية ومعرفة، وينالون األمر من هللا، أي املبعوثون 

لهم السلطة كلها يف األمور اإلدارية، ولكن ماذا من هللا. امللوك ميلكون احلكم ف
ميكنهم أن يفعلوا من أجل أمور الدين؟ أولو األمر على وجه احلقيقة هم الذين 
ابتّباعهم تفتح عني املعرفة ويبتعد املرء عن املعصية. فانتبهوا إىل هذين األمرين فيما 
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جة حسنة، ألن ذلك يتعلق أبويل األمر. لو مترد أحد على امللك ملا كانت النتي
يؤدي إىل الفتنة، وهللا ال حيب الفتنة. ولو عارض أحد املبعوث من هللا لُسلب 

 إميانه، ألن معارضته تعين أنه يعارض هللا. 
 السؤال: فما حقيقة املشايخ املعاصرين؟ هل حنسبهم أويل األمر؟ 

أحد احلق أنه ال تفتح عني  للضال أن يهدي اآلخرين؟ أىنّ : اْلواب: قال 
 والطقوس ما مل يفتحها هللا. قد حسب هؤالء الناس أن الدين اسم لبعض التقاليد

فقط، مع أن الدين ليس اسا للتقاليد. يكون هناك زمان حني تؤخذ هذه األمور 
مأخذ العادات والتقاليد فقط. هذه هي معاملة هؤالء الناس أيضا. الذين ُعلِّموا 

مذاقهم خمتلفا. إهنم كانوا يّتبعون احلقيقة، كان   الصوم والصالة يف زمن النيب 
لذا استفادوا سريعا. مث بعد مدة من الزمن ُعّدت الصالة والصوم عادًة وتقليًدا، 
بعدما كاان وسيلة ُمثلى للطهارة والوصول إىل هللا. فالضرورة امللحة حاليا هي أن 

: يبحث املرء عن أمر الدين احلقيقي الذي هو مغزاه. )احلكم، العدد
 (. 6م، ص17/8/1905
 هو الروحانية الناحية ومن املِلك، هو املادية الناحية من األمر أويل من املرادإن 
 نستفيد أن ونستطيع املادية الناحية من ألهدافنا مبعارضٍ  ليس فمن. الزمان إمام
 اإلجنليز حكم يُدخلوا أن هي ْلماعيت نصيحيت فإن لذلك. منا فهو ديننا يف منه
 يف يتدخلون ال ألهنم القلب، بصدق هلم مطيعني ويظلوا" األمر أويل" إطار يف

إلمام، ا ضرورة. )وجودهم بسبب براحة متتعنا ذلك عكس على بل ديننا، مقاصد
 (.494-493، ص 13اخلزائن الروحانية، اجمللد 

 األمر أويل طاعة
ففي  َوأُويل اأَلْمِر ِمْنُكمْ َأِطيُعوا هللَا َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل لقد جاء يف القرآن الكرمي: 

ذلك أمر واضح لطاعة أويل األمر. وإن قال أحد أبن احلكومة ال تدخل يف 
منكم  فهذا عصيان واضح هلذا األمر. كل ما أتمر به احلكومة يف ضوء

. والذي ال خيالفنا فهو منا. يثبت من القرآن كما منكمالشريعة يدخل يف 
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. كان من واجب ويعمل أبوامرها ع املرُء احلكومةَ تشري اآلية أنه جيب أن يطي
تداركها خبصوص  إىل احلكومة شكرالمذكرات  املسلمني بوجه عام أن يرسلوا

ولكنهم ينكرون مّنتها بدال من الشكر، وال يوجد سبب معقول  ،الطاعونَ 
للسخط إال أن الرجال من األطباء جيسون نبض النساء. فقد تبني يف هذا 

كومة سّدت هذه الشكوى بعد اطالعها على هذا العيب، وقد املوضوع أن احل
عّينت ممّرضات لفحص النساء. ولكنين أقول أبنه مل يكن هناك جمال لالعرتاض 
إن مل حيدث ذلك أيضا. والواقع أن غضب هللا وقهره انزل، والناُس ميوتون 

ملٍك ابآلالف، ال جيوز التشديد على احلجاب يف هذه احلالة. يُروى أن زوجة 
ومل يعد إبمكانه أن يراعي احلجاب يف ماتت ومل يكن هناك من حيمل جنازهتا، 

. لقد ورد يف احلديث ر. يقول مثل: الغريق يتعلق ابلقشةفحّملها األغياهذه احلالة 
أنه جيوز للرجل أن يـَُعنيَّ يف التوليد. ال عسر وال حرج يف اإلسالم. والذي جيعل 

يصنع شريعة جديدة له. ومل جتعل احلكومة أيضا  العسر واحلرج دون مربر فكأنه
عسرا يف موضوع احلجاب، وقد َسّنت اآلن قوانني سهلة جدا، وتسمع ما يقدمه 
الناس من اقرتاحات وتعمل هبا حبسب مقتضى األمر واحلكمة. فليخربين أحد، 

، خطاب املسيح 16-15أين ُمنع من جس نبض احملّجبة؟ )جملة اإلنذار ص:
 (.171، ص 1، نقال عن امللفوظات اجمللدم2/5/1898تاريخ ب املوعود 

 بريئني إظهار السخط على اغتيال شخصني إجنليزيني 
قتل شخص سفاك من فئة "بتهان" شخصني بريئني من اإلجنليز يف منطقة 

معلقا على ذلك يف جممع: هل قام هذا الشخص ابْلهاد  بيشاور، فقال 
بقتل شخصني إجنليزيني؟ لقد شوه أانس أشقياء مثله سعة اإلسالم. كان من 
واجبه أن خيدمهما ويعاملهما معاملة حسنة حَّت يدخال اإلسالم متأثريِن أبخالقه 

 ا وحسن معاملته. من واجب املؤمن أن يقضي على أاننيته. لقد ورد أن عليًّ 
صارع كافرا وألقاه على األرض وحني أوشك على أن يبقر بطنه بصق الكافر يف 

من صدره فسأله الكافر مستغراب وحمتارا: ما هذا اي عليُّ؟  فنزل  وجه عليٍّ 
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قال: كنت أقاتلك لوجه هللا، ولكن عندما بصقَت يف وجهي اشرتكت نفسي 
 يف الكافر أتثريا عميقا جدا.  هذا أيضا يف القتال فرتكُتك. فرتك فعل عليٍّ 

عندما أسع أخبارا من هذا القبيل عن هؤالء الناس أحزن كثريا على أهنم ابتعدوا عن 
القرآن كثريا وحيسبون قتل األبرايء عمل ثواب. بعض املشايخ يسمونين دجاال 
لسبب وحيد، هو أنين ال أجيز حماربة اإلجنليز، ولكين متأسف جدا على أن هؤالء 

يشّوهون سعة اإلسالم مع كوهنم مشايخ. فليسأهلم أحد مَّت أساء اإلجنليز  القوم
معاملتكم؟ وما الذي آذوكم به؟ من املخجل حقا أن القوم الذين حظينا مبجيئهم 
بكل نوع من الراحة والسعادة، وأنقذوان من براثن السيخ السفاكة وأعطوان كل نوع 

. أقول ضابط إجنليزيى منتهم بقتل من السهولة واليسر لنشر ديننا فنجازيهم عل
ن الذين ال خيافون سفك الدماء بغري حق وال يؤدون حقوق احملسن أببكل وضوح 

إليهم مسؤولون عند هللا. جيب على هؤالء املشايخ أن ينشروا هذه املسألة ابإلمجاع 
وأن يشرحوا لقليلي الفهم من الناس أهنم يعيشون ابألمن واحلرية حتت ظل احلكومة 

ربيطانية ومدينون ملننها وإحساانهتا. وهذه احلكومة املباركة تساعد من كل الوجوه ال
لنشر احلسنة واهلداية. لذا إن فكرة حماربتها مترُّد وحمرمة قطعا. عليهم أن ينصحوا 
قليلي الفهم بقلمهم ولساهنم أال يُلحقوا بدينهم بغري حق ضررا بتشويه سعته. أان 

 بركة ساوية وأرى تقديرها واجبا علي.  أحسب احلكومة الربيطانية
من املؤسف أن املشايخ مل يفعلوا ذلك أبنفسهم، وحني أردُت حمو هذه األفكار 

ألين أشكر احلكومة فقط املبنية على اْلهل من القلوب سُّوين دجاال، وذلك 
احملسنة. ولكن مب تضران معارضتهم؟ لقد نشرت عشرات النشرات هبذا املوضوع 
ابلعربية والفارسية واألردية واإلجنليزية، ووّزعُت آالف اإلعالانت يف خمتلف البالد 
واألمصار. ليس ألين أريد من احلكومة إكراما، بل هللا أعلم أنين أرى ذلك واجبا 

ت مشكلة يف سبيل خدمة احلكومة فال أابيل هبا ألن هللا تعاىل علي. وإذا واجه
إًذا، إن طاعة احلكومة واإلخالص هلا  هل جزاء اإلحسان إال اإلحسانيقول: 

 (11-10م، ص17/4/1900واجب. )احلكم، عدد: 
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 جيب تقدير احلرية اليت أعطتناها احلكومة
 مذّكرة كتبها املسيح املوعود  بعد قراءة املولوي عبد الكرمي السيالكويت 

إلصالح مذكرة "أجنمن محاية اإلسالم" حول كتاب "أمهات املؤمنني"، قال 
بصوت عال: ما دامت هذه املذكرة قد ُكتبت لتأييد اإلسالم  املسيح املوعود 

احلقيقي ولرتسيخ دعائم عظمة  واملسلمني وإلقامة احرتام رسول هللا األكرم 
القرآن الكرمي وإلظهار صورة اإلسالم الطاهرة واألصفى، لذا فاهلدف من قراءهتا 
أمامكم هو استشارتكم فيما إذا كان من املناسب حاليا أن ُيكتب الرّد على 
الكتاب أم تُرسل املذكرة إىل احلكومة ويُطَلب منها أن توبخ املؤلفني مثله وحتظر 

 فإذا أراد أحدكم أن ينقده فله أن يفعل بكل حرية وسرور. الكتاب. 
سوف يظل يُطبع دائما، فقال فقال شخص من احلضور: إن مل حُيظَر نشر الكتاب 

 -وهذا ميكن ابلرد عليه-: إن مل نوقف حنن نشر الكتاب فعال املسيح املوعود 
مرة واحدة. وإذا  فلن يتوقف انتشاره، وإن استعنَّا حلظره ابحلكومة ألف مرة ودونك

ُمنع نشره ظاهراي لفرتة مؤقتة لكان هذا االقرتاح مع ذلك سًّا قاتال ألانس ذوي 
طبائع ضعيفة ولبعض األجيال القادمة، ألهنم عندما يعلمون أن املسلمني مل يقدروا 

حاولوا حظره بواسطة احلكومة، سوف ينشأ وأهنم على الرد على هذا الكتاب 
ديننا. فكان مبدئي دائما أن يُرّد على كتاٍب مثله  سوء الظن عنبسبب ذلك 

ابالستفادة من مساعدة احلكومة الصادقة؛ أي من احلرية، وأْن ُيكتب رّد شامل 
قضية رفعها عن حَّت خيجلوا من أنفسهم عند نشرهم إايه. انظروا مثال عندما علموا 
ائَف قد متّزق؛ مل ضدي الدكتور كالرك أهنا تفتقر إىل املصداقية وأن وثن السحر الز 

يقّدموا شهودا مثل زوجة "آهتم" وصهره أيضا. فإن رأيي وفتوى قليب هو أن يُرّد عليه 
برّد يفحمهم بكمال الرفق واللطف. مث لن يتجاسروا بعد ذلك إن شاء هللا. )كتيب 

 (159-158، ص 1"اإلنذار" نقال عن ملفوظات جملد
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 هل اهلند دار حرب؟
: ال حنسب اهلند دار حرب من حيث احلكومة، وهذا هو مذهبنا. مع يقول 

أن املشايخ املعارضني قد عارضوان يف ذلك بشدة ومل يدخروا جهدا يف إيذائنا 
ولكن أىّن لنا أن نتخلى عن احلق بسبب هذه املصائب واإليذاء املؤقت. حنن 

ال إىل القضية نؤمن أبن اهلند ليست دار حرب قط من حيث احلكومة. فانظروا مث
املرفوعة ضدي، فلو كانت يف عهد حكومة السيخ وكان الفريق الثاين واحدا من 
مرشديهم أو من الربامهة، مل يكن مستبعدا منهم أن يشنقوين دون أدىن حبث 
وحتقيق. ولكن من مزااي سلطنة اإلجنليز وحكومتهم فقط أهنم مع أن خصمي كان 

يعاملوين يف تقصي احلقائق وإجراءات احملكمة دكتورا وقسيسا معروفا، إال أهنم مل 
بقسوة قط. مل يُِعر الكابنت دوغالس أدىن اهتمام لوجاهة القسيس الشخصية 

الضابط األعلى يف الشرطة يف -ومنصبه ومرتبته، فقال لـ "ليمار جند" 
 )الشاهد(أبن قليب ليس مطمئنا، لذا جيب أن حيقَّق مع عبد احلميد  -غورداسبور
مث برّأ ساحيت أخريا مبقتضى العدل. مث ال مينعنا هؤالء الناس من أداء  مرة أخرى.

شعائر ديننا، بل جاءوا بربكات كثرية، فوجدان فرصة ساحنة لنشر ديننا، وقد حظينا 
ابألمن والراحة اليت ال نظري هلا يف احلكومات السابقة. فمن الظلم الصريح والبعيد 

 نشكرهم.جدا عن األخالق وتعليم اإلسالم أال 
اعلموا أن الذي ال يشكر إنساان مثله على مننه مع أنه يراه، ال ميكن أن يشكر 
هللا، وأىّن له أن يشكر َمن ال يراه؟ لذا ال حنسب اهلند دار حرب من حيث 
احلكومة. صحيح أن اهلند دار حرب عندي من حيث القلم. لقد شّن القسس 

يدان بسهام القلم ال ابلسيف حراب ضروسا ضد اإلسالم. وقد برزوا يف هذا امل
والرماح، لذا فالسالح الذي جيب أن خنرج به إىل هذا امليدان هو القلُم، القلم 
وحده. من واجب كل مسلم عندي أن يشارك يف هذه احلرب. ُتَشّن على هللا 
وعلى رسوله املصطفى صوالت مسيئة جدا إىل درجة أْن يتفجر كبدي ويرتعد 

لنا قرار بعد النظر إىل كتاب قذر مثل "أمهات  قليب. هل ميكن أن يستقر
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املؤمنني" و"أسرار بالط املصطفى" الذي ُوضع عنوانه أيضا على غرار كتب 
القصص القذرة. من الغريب حقا أن تكون كتب مثل "أسرار بالط لندن" قابلة 

 80حلظر نشرها حبسب علم احلكومة أيضا ولكن ال حُيظر كتاب يؤذي قلوب 
ال نريد قط أن نقدم إىل احلكومة طلبا مثله بل نرى ذلك غري مليون مسلم! 

مناسب متاما كما وضحنا من خالل مذكرتنا. ولكن قلُت ذلك فقط ألن من 
واجب احلكومة نفسها أن هتتم بكتاابت من هذا القبيل. لقد أعطت احلكومة 

خيار  حرية عامة أنه إذا أّلف املسيحيون كتااب لالعرتاض على اإلسالم فللمسلمني
 اتم لريدوا عليه حبرية اتمة بتأليف الكتب لدحض املسيحية...

، بل إن قط فلتتذكر مجاعتنا أننا ال حنسب اهلند دار حرب من حيث احلكومة
قلبنا مليء حبماس اإلخالص والشكر مثل زجاجة العطر بسبب األمن والربكات 

هذه احلكومة للعمل اليت نلناها يف كنف هذه احلكومة، وبسبب احلرية اليت أعطتنا 
أبركان ديننا ولنشره، غري أننا حنسبها دار حرب بسبب القساوسة. لقد وزّع 
القسس قرابة ستني مليون كتاب ضد اإلسالم. والذين يرون هذه اهلجمات 
ويسمعوهنا مث يبقون غارقني يف مهومهم ليسوا مسلمني عندي. كل ما أمكن ألحد 

م فليفعله، ويُظهر إخالصه يف هذه احلرب فعله يف الوقت الراهن لتأييد اإلسال
ابلقلم. فلما مل متنعنا احلكومة العادلة من أتليف الكتب أتييدا لديننا ودحضا 
العرتاضات األقوام األخرى، بل ساعدتنا ابملطابع ومكاتب الربيد وغريها من 
وسائل النشر، فالسكوت يف هذا الوقت إمث كبري. غري أن احلاجة امللحة هي أن 

يقدَّم جيب أن يكون معقوال وال يكون هبدف جتريح القلوب. من ال ينخلع ما 
قلبه وال تبكي عينه لإلسالم، فليعلم أن إنساان مثله ليس يف ذمة هللا. ولينظر بقدر 
ما ختطر بباله من األفكار لنجاحه هو وبقدر ما خيطط ألهدافه الدنيوية؛ هل فّكر 

 لصوالت ُتَشّن على شخص رسول هللا أن اوبقلب متأمّل يوما ابحلرقة نفسها 
املقدس؟ لذا جيب أن يسعى للدفاع عنه؟ وإال فليدُْع هللا تعاىل على األقل بقلب 
متضرع. فإذا كان هذا النوع من احلرقة واألمل يف القلب، فال ميكن أال تظهر 

، مكسورا خطأاشرتى إانء بسيطا ليحزن إذا اإلنسان  إن أتثريات احلب الصادق. 
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انئمون نوم راحة يف وهم زن على فقدان إبرة أيضا، فأّي إميان وإسالم هذا بل حي
أمن وهدوء بينما ُتشّن على اإلسالم هجمات كثرية يف هذا الزمن املخيف. أال 

ابإلضافة إىل اْلرائد -ترون كم يوزعون كل يوم من إعالانت ذات ورقتني 
ألفا، ويصل أحياان إىل يصل عددها إىل مخسني  -واجملالت األسبوعية والشهرية

مئات األلوف. وتُبذل عشرات ماليني النقود بسخاء يف سبيل نشرها املتكرر؟! 
 ( 4-2م، ص31/5/1901)احلكم، العدد: 

 اجتنبوا التمرد بكل أنواعه
اإلعالن التايل بعنوان: نصيحة هامة ْلماعيت. قال فيه:  نشر املسيح املوعود 

 -معظهم من اهلندوس وبعضهم من املسلمني-ما دمُت أرى أن اْلهال واألشرار 
يقومون يف هذه األايم ضد احلكومة بتصرفات ُتَشّم منها رائحة التمرد، بل أخشى 

ديد، أنصح أن تعلو صبغة التمرد طبائعهم يف وقت من األوقات، لذا وبتأكيد ش
املوجودين يف أماكن خمتلفة من البنجاب واهلند، والذين بلغ عددهم -أفراد مجاعيت 

أن يتذكروا جيدا تعليمي هذا الذي أرّسخه يف  -مئات اآلالف بفضل هللا تعاىل
عاما تقريبا، وهو أن يطيعوا هذه احلكومة طاعة   26أذهاهنم شفهيا وخطيا منذ 

بلغ عدد فرقتنا األمحدية هذه يف ظل محايتها  كاملة ألهنا حكومة حمسنة. وقد
مئات اآلالف يف غضون بضعة أعوام. ومن منن هذه احلكومة أننا حمفوظون يف 
ظلها من براثن الظاملني. إنه ملن حكمة هللا أنه اختار هذه احلكومة لتُنقذ اْلماعة 
األمحدية نفسها حتت ظلها من هجمات الظاملني الشرسة وحترز التقدم. هل 
تظنون أنه ميكنكم أن جتتنبوا هجمات األشرار يف ُحكم السلطان العثماين أو 
مبكوثكم يف مكة واملدينة؟ كال، مث كال، بل سُتمزَّقون ابلسيف إراب يف أسبوع 
واحد. لقد سعتم عن الصاحبزاده املولوي عبد اللطيف الذي كان زعيما حمرتما 

ه يقارب مخسني ألفا، وكان قد ورجال صاحلا يف والية كابول، وكان عدد مريدي
انضم إىل مجاعيت، كيف رمجه امللك حبيب هللا خان دون هوادة ْلرمية وحيدة، 

حبسب تعليمي؟ فهل تتوقعون أنكم ستنعمون املزعوم وهي أنه كان خيالف اْلهاد 
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بشيء من السعادة يف كنف السالطني أمثاهلم؟ بل قد صرمت مستحقني للقتل 
يت أصدرها املشايخ املعارضون كلهم. فمن فضل هللا ومنته حبسب فتاوى التكفري ال

أن هذه احلكومة أجارتكم يف ظل محايتها كما أجار امللك النجاشي املسيحي 
. ال أداهن هذه احلكومة كما يزعم قليلو الفهم، وال أريد منها صحابة النيب 

اعتها. جزاء، بل أرى من واجيب عدال وإمياان أن أشكرها وأن أنصح مجاعيت بط
فاعلموا وتذّكروا جيدا أنه ال ميكن أن يكون يف مجاعيت من يكّن أفكار التمرد جتاه 
هذه احلكومة. وأرى من الوقاحة املشينة أال نشكر حكومة أُنِقذان بواسطتها من 
براثن الظاملني وحترز مجاعتنا التقدم يف ظلها. يقول هللا تعاىل يف القرآن الكرمي: 

 ِْحَسانُ َهْل َجزَاُء اإْل (، وجاء يف احلديث الشريف 61)الرمحن:  ْحَساِن ِإالَّ اإْلِ
أيضا: "َمْن ملَْ َيْشُكِر النَّاَس ملَْ َيْشُكِر اَّللََّ". فّكروا مليًّا، أين سيكون مقامكم إذا 
خرجتم من ظل هذه احلكومة؟ سُّوا يل سلطنة هتّيئ لكم مالذا آمًنا، كل سلطنة 

ها لقتلكم، ألنكم كفار ومرتدون عندهم. فقدِّروا نعمة إسالمية تعضُّ على أانمل
هللا واعلموا يقينا أن هللا تعاىل أقام السلطنة اإلجنليزية يف هذا البلد خلريكم فقط، 

الذين  علمائهمفلو حلت فيها آفة لدّمرتكم أيضا. لقد اطلعتم على فتاوى 
كلبا يستحق   خيالفون الفرقة األمحدية، وعلمتم أن قتلكم واجب عندهم، وأن

الرمحة دونكم يف رأيهم. إن فتاوى البنجاب واهلند بل فتاوى البالد اإلسالمية كلها 
حبقكم هي أنكم تستحقون القتل، وأن قتلكم وهنب أموالكم ونكاح زوجاتكم 
قهرا واإلساءة إىل جثثكم وعدم السماح بدفنها يف مقابر املسلمني ليس جائزا 

الذين يُعّدهم الناُس  -إهنم اإلجنليز فقط  فقط، بل هو عمل فيه ثواب عظيم.
الذين ينقذونكم من هؤالء األعداء السفاكني، وبسبب خوف سيفهم أنتم  -كفارا

مصونون من القتل على أيدي هؤالء. جرِّبوا املكث يف ظل سلطنة أخرى سرتون 
هللا  أية معاملة تلقوهنا. إًذا، السلطنة اإلجنليزية رمحة وبركة لكم، وهي ُجنَّتكم من

تعاىل، فقّدروها من األعماق. اإلجنليز أفضل ألف مرة من املسلمني الذين 
يعاندونكم، ألن اإلجنليز ال حيسبونكم مستحقني للقتل، وال يريدون أن يهتكوا 
أعراضكم. مل متض أايم كثرية حني رفع ضدي قسيس قضية التآمر على القتل يف 
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لفطني والعادل هذا علم أن حمكمة الكابنت دوغالس. ولكن انئب املفّوض ا
القضية زائفة وابطلة متاما، فربّأ ساحيت إبكرام واحرتام وسح يل أيضا أن أرفع على 
رافعي القضية الزائفة ضدي قضية ملعاقبتهم. فيتبني من هذا املثال كيف يعاملنا 

 اإلجنليز ابلعدل واإلنصاف. 
أيي من مسألة اْلهاد يف تذّكروا أنه ما من مسألة أكثر إساءة إىل اإلسالم يف ر 

اإلسالم. الديُن الذي تعليُمه مجيل، وقد أرى هللا تعاىل معجزات وال يزال يريها 
 ما حاجته إىل اْلهاِد؟ كان الظاملون يف زمن نبينا األكرم  إلظهار صدقه

يهامجون اإلسالم ابلسيف وأرادوا أن يقضوا عليه ابلسيف. فالذين رفعوا السيوف 
أن  -دون مربر-نت تلك احلروب دفاعية فقط. فنشر املعتقدات قُتلوا هبا. فكا

مهداي سفاكا سيأيت وسيعتقل امللوك املسيحيني، مسائل خمرتعة حبتة أدت إىل 
فساد قلوب معارضينا من املسلمني وقسوهتم. والذين يكّنون مثل هذه املعتقدات 

ال، بل هم أانس خطريون، وميكن أن تكون هذه املعتقدات سببا لتمرد اْله
ستكون كذلك حتما يف زمن من األزمان. فأان أسعى جاهدا ألن يتخلص 
املسلمون من هذه املعتقدات. اعلموا أنه ال ميكن أن يكون من هللا ديٌن ال مواساة 
للبشرية فيه. لقد عّلمنا هللا أن ارمحوا من يف األرض لرُتمحوا من السماء. )بدر، 

 (.6م، ص9/5/1907العدد: 

 ب إلهناء اإلضرابنصيحة للطال
طالب كلية الطب الذين أضربوا ابإلمجاع عن يكتب رئيس حترير جريدة "بدر"" 

حضور الكلية ساخطني على معلميهم، جاء اثنان منهم )السيد عبد احلكيم 
أاير/مايو  21يف قاداين بتاريخ  وطالب آخر( إىل سيدان املسيح املوعود 

ما جرى معهم وذكروا أيضا ساح عميد الكلية أن يعودوا إىل  وذكرا له 
 : أاير/مايو فقال  31الكلية إىل 

اإلجراءات من هذا القبيل تـَُعّد يف هذه األايم متردا على احلكومة فينبغي اجتناهبا. 
أرى أنه جيب أال يُطال هذا األمر أكثر، وينبغي االستفادة من ساح العميد 
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ه سرًّا إىل املعلمني الذين سخطتم  وحضوُر الكلية. ال بد أن يكون التحذير قد ُوجِّ
عليهم، وال يُتوقع أن يسيئوا معاملتكم يف املستقبل. احلكومة ال ترتك أانسا مثلهم 
دون املؤاخذة، وإن مل تذكر ذلك بوجه عام. إضافة إىل ذلك، إذا كان هؤالء قد 

قا حسنة، وإذا سنحت لكم أظهروا ُخلقا سيئا فعليكم أن تتعلموا منهم أخال
منصب املسئولية فعاِملوا تالميذكم وَمن حتت مسؤوليتكم للسيطرة على الفرصة 

معاملة حسنة. أما ما حلفتم على التعنت فهو غري جائز؛ واالستمرار على حلف 
خاطئ ذنب. لقد أمر هللا تعاىل يف الشريعة اإلسالمية أن يُنقض احللف واإلقرار 

الوقت ليس مستحسنا، فال تلقوا أبنفسكم يف موقف حمرج  غري املشروع. إضاعة
 بل عودوا إىل كلّيتكم.

 االشرتاك يف اإلضرابمن  تنبيه شديد
عزيز  -م بعنوان: "املفسدة يف عليغره14/3/1907كتبت جريدة بدر يف عددها 

 أمحد طُرد من البيعة".
ذكر املولوي غالم حممد، الطالب يف كلية "عليغره" إضراب الطالب هناك 

أنه مل يشرتك أحد من طالب  ومعارضتهم األساتذة، فقال للمسيح املوعود 
هذه اْلماعة )اْلماعة اإلسالمية األمحدية( يف اإلضراب، بل تنحى عنه مياْن 

 )ابن مرزا سلطان أمحد( حممد دين وعبد الغفار وغريمها، إال أن الطالب عزيز أمحد
اشرتك مع الطالب املضربني ومل ميتنع على الرغم من نصيحتنا له. وملا كان قد ُنشر 
يف بعض اْلرائد مقاالت أن حفيد املسيح املوعود يدرس يف كلية "عليغره"، لذا 
فإن عالقة قرابة تربط عزيز أمحد ابملسيح املوعود معروفة لدى اْلميع، فاستغرب 

املعنيني هنالك من اشرتاك عزيز أمحد يف املفسدة على هذا النحو.  مجيع الناس
الطريق الذي اختاره عزيز أمحد لالشرتاك مع الطالب  :فقال املسيح املوعود 

املفسدين يف معارضة األساتذة واملسئولني ينايف تعليمنا ومشورتنا أميا منافاة. 
يه يف هذا التمرد. أان راض عن فأطرده من مجاعتنا وبيعتنا منذ اليوم الذي اشرتك ف

الطالب الذين عملوا بتعليمي هبذه املناسبة. هناك كثري من الناس الذين يبايعون، 
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ولكن حني ال يعملون بشروط البيعة خيرجون منها تلقائيا. كذلك كان حال عزيز 
أمحد، ومل يكن حائزا على ميزة متّيزه. أما كونه حفيدي وبذلك كونه من أقاريب، 

أنين ال أابيل مبثل هذه القرابة. إن عالقاتنا كلها هي لوجه هللا. ما دام أبوه  فليتضح
أيضا منحرف عين... فما معىن كون عزيز أمحد حفيدي. كان من واجب عزيز 
أمحد أن يستشريين أوال يف األمر أو ينظر إىل َمثٍل ُضرب من قبل يف كلية الطب 

فأمرُت الطالب الذين اشرتكوا يف الهور عندما أضرَب الطالب ضد أساتذهتم، 
فيه أن يستعفوا من أساتذهتم وليحضروا الكلية فورا. فأطاعوا أمري وضربوا 
حبضورهم الكلية مَثال حسنا فحضر الطالب اآلخرون أيضا فورا. لقد علم عزيز 
أمحد هبذا احلادث إذ كان قد ُنشر يف اْلرائد. وإن مل يعلم، كان ضروراي له أن 

و يقبل مشورة زمالئه. كان التحاقه بكلية "عليغره"ـ أيضا بناء على يستشريين أوال أ
استشارة أبيه وأمره، ومل يكن أبمري أان. كذلك اشرتاكه يف معارضة األساتذة مل 
يكن نتيجة عالقة يب، لذا أطرده من البيعة ما مل يُتب ويطلب العفو من أساتذته. 

ه، فقد استشاروين قبل أما الطالب اآلخرون مثل املولوي غالم حممد وغري 
وأشرُت عليهم أنه ال مانع من الذهاب إىل هناك بشرط أن  االلتحاق بـ "عليغره"

وأال يشرتكوا يف أي تصرف خاطئ. يذهب  هنالك جيتنبوا صحبة الطالب
 اإلنسان إىل املرحاض أيضا عند الضرورة ولكنه ينقذ نفسه من النجاسة. 

 - حممد صادق، رئيس حترير اْلريدةخماطبا إايَي )املفيت مث قال حضرته 
الناقل( أن أنشر هذه األمور يف اْلريدة لالطالع العام. )بدر، العدد: 

 (.5م، ص14/3/1907
بعد هذا احلادث طلب الصاحبزاده مرزا عزيز أمحد العفو عن خطئه  ملحوظة:

 فعفا عنه.  برسالة إىل املسيح املوعود 

نوا إىل احلكام وأتباع األداين    كلهاأحسر
طرح السيد شودهري عبد هللا خان عمدة قرية "هبلول بور" سؤاال: كيف جيب أن 

تعاِملوا اْلميع  : إن تعليمنا هو أنه جيب أنقال  نعامل احلكام واألقارب؟
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تطيعوا احلكام طاعة صادقة ألهنم حيمونكم، واألرواح واألموال مصونة ابحلسىن و 
بسببهم. وجيب أن تكون املعاملة مع األقارب أيضا حسنة ألن هلم أيضا حقوقا. 
أما الذين ليسوا أتقياء وهم متورطون يف البدعات والشرك ويعارضوننا فال تصلوا 

إن مبدأان هو أن أحِسنوا وراءهم، ولكن جيب أن تعاملوهم معاملة حسنة حتما. 
إىل اْلميع، والذي ال يستطيع أن حُيسن إىل أحد يف الدنيا، فأّي أجر يتوقعه يف 
اآلخرة؟ جيب على املرء أن يفكر خلري اْلميع، غري أنه ينبغي توخي احلذر يف 
األمور الدينية. كما أن الطبيب يشّخص مرض كل مريض سواء أكان هندوسيا أو 

إذا  يف اإلحسان إىل اآلخرين. عامةكذلك جيب مراعاة مبادئ مسيحيا ويعاْلهم،  
، فجوابه أهنم كانوا جمرمني نتيجة قال أحد أن الكفار قُتلوا يف زمن رسول هللا 

خبثهم وإيذائهم وقتلهم املسلمني بغري حق، فقد عوقبوا لكوهنم جمرمني. إذا كان 
لب العذاب يف هذه الدنيا. اإلنكار متسما ببساطة ومل يرافقه اخلبث واإليذاء لن جي

 (.9م، ص17/8/1902)احلكم، العدد: 

 تعريف الرشوة
: هناك سؤال يسأله معظم الناس أهنم يف بعض قال سيدان وموالان نور الدين 

 األحيان يواجهون ظروفًا إْن مل يعطوا موظفا رشوة فال يتم أمرهم. 
تالف حقوق : إن تعريف الرشوة عندي هو أن يُعطى أحد شيئا إلفقال 

أحد أو لغصب حقوق احلكومة بغري حق. ولكن إذا كان ال يضّر أحدا وال يُتَلف 
حق أحد بل يُعطي املرء شيئا حلماية حقوقه املشروعة، فال ضري يف ذلك، وهذا 
ليس رشوة بل َمثله كأننا منشي على طريق ويواجهنا كلٌب فنطرح أمامه قطعة خبز 

 (. 8م، ص17/8/1902كم، العدد: ونواصل مشواران وجنتنب شره. )احل

 ال تتلفوا حقوق احلكومة
ن إال أ: جيب أال تقدَّم الرشوة قطعا ألن ذلك إمث كبري. قال املسيح املوعود 

تعريف الرشوة عندي هو ما تُتَلف به حقوق احلكومة أو الناس اآلخرين، فأمنع 



 فِقْهُ املَسِيْح 312
 

من ذلك بشدة. أما إذا قدِّم شيء ألحد كهدية أو نذٍر دون قصد إتالف حقوق 
أحد بل كان املرء يقصد منها محاية حقوقه واجتناب الشر، فهذا ليس ممنوعا 
عندي، وال أعّده رشوة. الشريعة ال متنع من أن جيتنب املرء ظلَم أحٍد بل تقول: 

 التـَّْهُلَكةِ اَل تـُْلُقوا أِبَْيِديُكْم ِإىَل  :احلكم، العدد: 196)البقرة( )
 (.9م، ص17/8/1902

 تعّلموا لغة القوم واحلكومة
: اعلموا أنه ملا كان استتباب احلكومة قد اختذ صورة حكومة قال حضرته 

. فصار ضروراي أن يةالقوماللغة قومية لذا إن لغة احلكومة القومية أيضا مبنـزلة 
م احلكام مطالبكم جيدا حَّت تتمكنوا من نصرة احلكومة تتعّلموا اإلجنليزية إلفها

 ( 4م، ص12/5/1899وإفادهتا. )احلكم، العدد: 
 هدااي الفالحني ملن حيدّردون حدود األرض

وهو من اْلماعة اإلسالمية األمحدية، ويعمل موظفا حكوميا يف فرع -سأل سائل 
: هناك راتب معني من برسالٍة املسيَح املوعود  -حتديد حدود األرض

احلكومة حملّددي األرض، لكن من عادهتم أهنم أيخذون أكثر من ذلك يف بعض 
األحيان، والفالحون يعطوهنم مبلًغا عن طيب خاطر، دون أن يسألوا، فهل أخذه 

 جائز أم ال؟ 
: إذا وصل مثل هذا اخلرب إىل احلكام وكان مدعاة للفتنة مبوجب قال 

 (. 8م، ص: 24/5/1908بدر، العدد: القانون، فال جيوز. )

 صالة النفل لوايل املدينة أو احلاكم  
:حدثين مري عنايت علي وقال: سافر  يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

مرة إىل "مالري كوتله" برفقة مثانية أو عشرة أشخاص تقريًبا،  املسيح املوعود 
وصل إىل "مالري كوتله" إىل  وكنت أيضا أصحبه يف هذه الرحلة. مل يكن القطار قد
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ذلك الزمن. لقد سافر حضرته استجابة لدعوة والدة نواب إبراهيم خان اليت 
أرسلتها عن طريق بعض خدامها إىل حضرته يف لدهيانه ليشرِّف حضرتُه مالري  
كوتله بقدومه ويعاين حالة ابنها ويدعو له. وذلك ألن نواب إبراهيم علي خان  

ماغه منذ فرتة. لقد ركب حضرته من لدهيانة يف عربة " كان قد أصيب بداء يف د
القاضي خواجه علي" يف العاشرة أو احلادية عشرة صباًحا، ووصل إىل مالري كوتله 
حنو الثالثة بعد الظهر وحلَّ ضيًفا على هذه الوالية. فلما كان الصباح أمرْت والدُة 

تمكن حضرته من نواب إبراهيم خان خّدامها إبعداد املراكب حلضرته حَّت ي
قال: ال حنتاج  الذهاب إىل البستان وزايرة نواب إبراهيم علي خان. ولكنه 

إىل مركب، بل سنذهب مشًيا على األقدام، فذهب مشيا مع مجع غفري من 
الناس. فلما وصل إىل البستان توقف مع أصحابه. خرج نواب إبراهيم مع 

 أنه تقّدم بعد ذلك وسّلم عليه أصحابه، فلما رأى حضرته للمرة األوىل تقهقر، إال
  وسأله: هل طُبع اْلزء الرابع من الرباهني األمحدية؟ أجاب حضرته أنه مل

يُطبع بعد إال أنه سيطبع قريًبا إبذن هللا. مث قال له نواب إبراهيم: تعالوا جنلس يف 
ونواب احملرتم داره وجلسا معا إىل نصف ساعة تقريًبا. ومبا  الداخل. فدخل 

مل يدخل أحد مع حضرته إىل دار نواب إبراهيم، لذلك ال نعرف شيئا عما دار  أنه
مشًيا على األقدام مع مجيع الناس، اْلامع بينهما. مث عاد حضرته إىل املسجد 

أن  قال للجميعو  إىل املسجد وصل حضرته وخرج نواب إبراهيم أيضا للتنـزه. 
صحة نواب إبراهيم ألنه واٍل على توضأوا مث ليصّل كل واحد ركعتني يدعو فيهما لي

أيضا. ابختصار، دعا حضرته مع اْلميع، وبعد ذلك عاد سأدعو أان مدينتكم، و 
)سرية املهدي، اجمللد  سريًعا إىل لدهيانه، ومل يقم يف مالري كوتله رغم إصرار الناس.

 (312، 311، ص 1

 أطيعوا قوانني احلكومة
بشأن العمل بتعليمات احلكومة يف أايم تفشي الطاعون: إذا تفشى  قال 

الطاعون حيث تسكنون فأنصحكم أن تكونوا أول مطيعي قوانني احلكومة. لقد 
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سعنا أن مشاحنات حدثت مع الشرطة يف أماكن كثرية. العمل مبا ينايف قوانني 
م، ص 24/7/1901احلكومة مترد عندي وهو جرمية خطرية. )احلكم، العدد: 

1 .) 

 منع اإلضراب يف معارضة احلكومة 
ذُكر أن التجار يف سيالكوت قد أغلقوا حمالهتم إضرااب على ازدايد ضريبة السلع 

 : الواردة إىل املدينة، وحتّملوا اخلسارة لبضعة أايم مث فتحوها أبنفسهم. فقال 
رتاجع عنه ال إىلالتصرف من هذا القبيل يف معارضة احلكومة كان محقا، فاضطروا 

أبنفسهم. إن عبء الضريبة يقع على عامة الناس يف احلقيقة. عندما حتدث 
اجملاعة بناء على أسباب ساوية يرفع التجار األسعار، فلماذا ال يغلقون احملالت 

 (. 3م، ص27/12/1906حينذاك؟ )البدر، العدد: 
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 احِلل واحلرمة
ّلة الطيبات  حر

حالل. ال حيّرم هللا ما كان طيبا، بل حيُِّل  : الشيء السيئ حرام والطيبُ قال 
الطيبات كلها، ولكن إذا ُخلطت األشياء السيئة والقذرة ابلطيبات صارت حراما. 

 ما شاهبهلقد أُجيز إعالن الزواج بواسطة الدف ولكن عندما أُدخل فيه الرقص و 
 . )بدر، العدد:ملا حدث أي حرام صار ممنوعا. فلو ُعمل مبا قاله النيب 

 (. 8م، ص 31/10/1907

ل احليواانت البحرية مبدأ   حر
: هناك حيواانت ُعرض سؤال: هل احليواانت البحرية حالل أم حرام؟ قال 

يف القرآن الكرمي  حبرية كثرية ال حُتصى، واملبدأ يف هذا املوضوع هو ما قاله هللا 
)بدر، العدد:  أن أتكلوا ما كان طيبا وطاهرا ومفيدا منها وال أتكلوا ما عداها.

 (. 3م، ص5/9/1907

 يف كل شيء احلرّل هو األصل
: حدثين الدكتور مري حممد إساعيل وقال:  يقول الصاحبزاده مزرا بشري أمحد 

يقول رّدا على األسئلة حول احِلل واحلرمة: اعلموا أن  كان املسيح املوعود 
كان إال إذا كان هناك سبب للحرمة أو   األصل يف األشياء عند الشريعة هو احِلل

وإال فاألمر يتوقف على مبدأ: "إمنا األعمال  هناك أمر واضح حيرم شيئا معينا.
 ابلنيات"، فإذا كانت النية صحيحة يُقبل العمل، وإال فال. 

أن يتبع يف معظم احلاالت مبدأً:  أقول: كان أسلوب املسيح املوعود 
"األعمال ابلنيات" اللهم إال يف املسائل اليت صّرحت هبا الشريعة، وكان يعيد يف 

 (. 511، ص1اْلواب هذه اْلملة. )سرية املهدي، اجمللد
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 األرنب حالل
،  : األصل يف األشياء هو احِللسأله أحد عن مشروعية أكل األرنب فقال 

م، ص 14/11/1902وال حرمة ما مل تثبت من النص القاطع. )البدر، العدد: 
19 .) 

 حرمة اخلمر وامليسر 
: لقد حّرم القرآن الكرمي اخلمر، وهي أم اخلبائث، حرمة قاطعة. وهذا يقول 

الذي  الفضل يعود إىل القرآن الكرمي وحده أنه حّرم قطعا هذا الشيء اخلبيث 
وم عفواي أهل أورواب كلهم، وحّرم القمار أيضا حرمة بسبب خبثه يستغيث الي

 (. 267، ص 23قطعية. )ينبوع املعرفة، اخلزائن الروحانية اجمللد

 أخذ الراب من األمم األخرى أيضا حرام
: كما حّرم اإلسالم على املسلم أخذ الراب من قومه، كذلك حّرم عليه يقول 

إن األمر ال يقتصر على حرمة الراب أن أيخذه من قوم آخرين. بل قال هللا تعاىل 
فقط، بل إذا كان مدينكم فقريا فأسِقطوا عنه الدَّين أو أعطوه مهلة على األقل إىل 
ميسرة حَّت يصبح قادرا على تسديده. وكما ورد األمر يف القرآن الكرمي ابلعفو عن 

كذلك جاء احلكم نفسه لألقوام األخرى كما يقول هللا تعاىل يف   قومذنوب ال
 َوْليَـْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأاَل حتُِبُّوَن أَْن يـَْغِفَر هللُا َلُكْم َوهللُا َغُفوٌر َرِحيمٌ لقرآن الكرمي: ا

(. أي فاعفوا عن ذنوب اآلخرين واعتداءاهتم وأخطائهم. )املرجع 23)النور:
 (.387السابق، ص

 حرمة اخلمر
اع هذين الكتابني أتبعند : مل تبق لشرب اخلمر ولعب القمار حدود يقول 

الناقل( ألنه كان يف هذين الكتابني عيب، وهو أهنما مل حيرما  -)التوراة واإلجنيل
هذه اخلبائث ومل مينعا منها الغارقني يف امللذات، لذلك كانت هااتن األمتان 
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تشرابن اخلمر كاملاء، وجتاوز القمار أيضا احلدود كلها. ولكن القرآن الكرمي حّرم 
اخلبائث، حرمة قاطعة. وهذا الفضل يعود إىل القرآن الكرمي وحده  اخلمر، وهي أم

خبثه اليوم أهل ب أنه حّرم قطعا هذا الشيء اخلبيث الذي يستغيث عفواي بسب
 (.267أورواب كلهم أيضا، وحّرم القمار أيضا حرمة قطعية. )املرجع السابق، ص 

 أضرار اخلمر
ه األايم بسكويٌت ابخلمر جرى احلديث حول اخلمر وقال شخص: ُيصنع يف هذ

 : أيضا، فقال 
حياء اإلنسان وعفته وعصمته بشدة متناهية، وُتضيع نُبل الناس  عدواخلمر 

وإذا  شرب اخلمر.، ويصبح الناس مثلها نتيجة وجتعلهم كأهنم كالب وقطط ومحري
انتشر يف العامل وابء البسكويت لتطرقت إىل آكليها آالف الذنوب اليت مل يرتكبوها 
من قبل. كان احلياء وخوف الندامة حيول دون تناول بعض الناس هذه اخلمور من 
قبل أما اآلن فيشرتون البسكويت ويضعونه يف جيوهبم. احلق أن الدجال مل يدّخر 

ا، مث األمر بيد هللا يفعل ما يشاء. كم تتبني جهدا يف ملء العامل فسقا وفجور 
أن شخصا اعرتض على اإلسالم وفاحت منه  روايةٍ قد جاء يف ، فعظمة اإلسالم

اعرتض على اإلسالم بعد شرب اخلمر.  ألنهرائحة اخلمر، فأُمر أن ينفَّذ فيه احلد 
خلمر اإلحصاء، إذ يشربون االعّد و  ودحد جتاوزت مثل هذه املساوئأما اآلن فقد 

ويرتكبون الزان، بل ما من سيئة إال ويرتكبوهنا، ومع ذلك يتجاسرون على 
  (.15م، ص28/2/1903االعرتاض على اإلسالم. )احلكم، العدد: 

 حرمة حلم اخلن زير وأسباهبا
 : يقول 

لقد حّرِم حلم اخلنـزير، وقد أشار هللا إىل التحرمي يف اسه منذ البداية، ألن لفظ 
من كلمتني مها "خنـز" أي فاسد جدا، وكلمة "أر" وهي مشتقة من  اخلنـزير مركب

أرى، فيكون معىن االسم املركب: "أراه فاسًدا جًدا". فاالسم الذي سى هللا به 
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هذا احليوان منذ االبتداء إمنا يدل على خبثه. ومن املصادفات العجيبة أن اسه يف 
 و )أر(؛ أي أراه سوءا.  اهلندية )سؤر(، وهذا أيضا مركب من كلمتني: )سوء(

وجيب أال ُيستغرب من قولنا هذا، فيقال كيف ميكن أن تكون الكلمة اهلندية 
)سؤر( عربيًة؛ ذلك أننا أثبتنا يف كتابنا )ِمنن الرمحن( أن العربية هي أُم األلِسنة 

( وءإن كلمة )س مجيعها، وأن كلماهتا توجد ابآلالف يف مجيع اللغات األخرى.
عربية ومرادفها يف اهلندية )بَْد( وهلذا يُدَعى احليوان املذكور يف هذه البالد )َبْد(؛ 
أي سّيئ أيضا. ويبدو أن احليوان املذكور كان مشهورا يف البالد اهلندية ابالسم 
العريب املرادف للخنـزير حينما كانت العربية لغة العامل كله، مث مل يزل فيها حَّت اآلن  

وإْن كان قد طرأ عليه يف اللغة السنسكريتية من النحت والقلب ما كأثر مذكور، 
غري شكله األصلي. ولكن االسم الصحيح املوضوع للحيوان هو ذلك االسم ال 

 غري، ألنه يشتمل علة التسمية اليت يدل عليها لفظ )اخلنـزير(. 
ذا وأما معىن )فاسد جدا( فهو ال حيتاج إىل شرح. َمْن ذا الذي ال يدري أن ه

احليوان أشد حرًصا على النجاسات من مجيع احليواانت األخرى، وأنه فوق ذلك 
َوِقٌح َديُّوٌث؟ والعلة يف حترميه ظاهرة وهي أن قانون الفطرة يقضي أبن أتثري حلم 
هذا احليوان النجس اخلبيث يف اْلسم والروح ال بد أن يكون أتثريا خبيثا. وقد 

فعلها يف جسم اإلنسان حتًما، فهل بعد ذلك  أثبتنا فيما مضى أن األغذية تفعل
من شك يف أن أتثري اخلبيِث خبيث؟ ولقد كان األطباء اليوانن قبل اإلسالم أيضا 

 . نتيجة أتثريهيرون أن حلم هذا احليوان يقلل من احلياء، ويزيد يف الديوثية 
ها، كما أهنا وامليتة أيضا مل حترم يف الشريعة اإلسالمية إال ألهنا تصبغ آكلها بصبغت

تضر ابلصحة اْلسمانية. ويدخل يف حكم امليتة مجيُع احليواانت اليت يبقى دمها 
بداخلها عند املوت كاملنخنقة واملوقوذة وغريمها. وهل ميكن أن يبقى الدم على 

يف بدن امليت؟ كال، بل ال يلبث أن يفسد لرطوبته، بقي حالته األصلية إذا 
اليت ثَبَت -، كما أن خالاي الدم سبب عفونتهب ويسري فساده إىل سائر اْلثة

سوف تبث يف سائر اْلسم عفونًة سامة جدا.  -وجوُدها ابلفحوص العصرية
 (.339-338، ص10)فلسفة تعاليم اإلسالم، اخلزائن الروحانية، اجمللد
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 حرمة اخلن زير يف التوراة واإلجنيل
ّل هلم أكل اخلنـزير، الناقل( جناسة أخرى يف هذا الدين إذ أح -مث أدخل )بوُلس
عدَّه جنًسا يف اإلجنيل، لذلك ورد يف اإلجنيل قوله: "ال  مع أن املسيح 

التعليم الطاهر دررًا، فثبت  تطرحوا ُدَررَكم ُقّداَم اخلنازير". وملا سى املسيح 
صراحة هبذه املقارنة أنه قد أطلق على النجس خنـزيرًا. واحلق أن شعب اليوانن  

حلم اخلنـزيز كما أيكله كل األوروبيني اليوم، فأحّل بولس حلمه كانوا أيكلون 
ْلماعته أتليًفا لقلوب اليواننيني، مع أنه قد ورد يف التوراة أن اخلنـزير حرام مطلًقا، 

، 20حَّت إن َلْمَسه أيًضا غري جائز. )ينبوع املسيحية، اخلزائن الروحانية، اجمللد
 (.375ص

 إحلاحاال تسألوا عن احلرل واحلرمة 
قال أحد اإلخوة: اي سيدي، هل جيوز أكل حلوم اخلراف واحليواانت األخرى اليت 

: إن بناء تقدَّم قرابني ابسم غري هللا وعلى القبور مث تباع وُتذبح؟ فقال 
 أُِهلَّ بِِه لَِغرْيِ اَّللَِّ الشريعة على اليسر ال على العسر. احلق أن املراد من: 

(. هو ما يُذبح يف الصوامع والِبيع أو يُذبح ابسم غري هللا يف أماكن 174)البقرة: 
أخرى فأكله ال جيوز، ولكن الدواب اليت تُباع وُتشرتى فاستهالك حلومها حالل 
وال حاجة إىل اخلوض يف حبث عميق. انظروا إىل صانعي احللوايت مثال فهم 

على الكراهية واالمشئزاز، ولكن اْلميع يتصرفون أحياان بطريقة يبعث ذكرها أيضا 
أيكلون مصنوعاهتم. لعلكم رأيتموهم يصنعون احللوايت ويف الوقت نفسه يلمسون 
إزارهم الوسخ. وعندما ُيصنع السكر بطريقة تقليدية يدوسه الناس أبقدامهم،  
كذلك َيصنع السكَر اخلام من قصب السكر أانٌس من فئات اجتماعية منحطة 

ري مبا شربوا منه وما إىل ذلك مما ال يعلمه إال هللا، فُتستهَلك كل وخيلطون العص
هذه األشياء. فإذا تعّمق املرء كثريا يف هذه األمور وبشدة صار كل شيء حراما. 

 اإلسالم ال يكلِّف مبا ال يطاق، بل الشريعة مبنية على اليسر.
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نفسه، فقال بعد ذلك بدأ السائل يطرح األسئلة حول جزئياٍت دقيقة للموضوع 
 لقد قال هللا تعاىل : َاَل َتْسأَُلوا َعْن َأْشَياء  :( أيضا. )احلكم، 102)املائدة

 (. 20م، ص 10/8/1903العدد: 

 احلرمة نتيجة الرضاعة
: حدثين الدكتور مري حممد إساعيل وقال: يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

"ميان عبد احلي" يف صغره على  لقد ُعقد قران النجل األكرب للخليفة األول 
)حامدة بيغم( ابنة السيد بري منظور حممد الصغرى. مث تبني بعد ذلك أهنما أخوان 
من الرضاعة حيث حبث علماء اْلماعة يف هذه املسألة وعما هو املراد من 
الرضاعة ابلتحديد؛ أي ما مقدار احلليب الذي تثبت بشربه احلرمة من الرضاعة؟ 

اعة فعال يف القضية قيد النقاش؟ وثبت بعد البحث والتحقيق وهل حتققت الرض
 أهنما أخوان من الرضاعة يف احلقيقة، فُفسخ القران.

، على ما أذكر مياال إىل أنه إذا ارتضع أحد نزرا أقول: كان املسيح املوعود 
يسريا من احلليب مرة فهذه الرضاعة ليست سببا للحرمة. وكان حضرته مياال إىل 

كان مرتددا يف ذلك على سبيل   القران قائما. ولكن اخلليفة األول  أن يبقى
بفسخ النكاح. )سرية املهدي،  احلذر يف أمور فقهية. فأذن املسيح املوعود 

 (.563-562، ص1اجمللد
 : لقد عقد املسيح املوعود يف ذكر احلادث نفسه يقول اخلليفة الثاين 

د بري منظور حممد ابملرحوم ميان عبد احلي ِقران السيدة "حامدة خاتون" ابنة السي
. بعد النكاح تذكرت والدة عبد احلي وقالت: "لقد أرضعُت ابن اخلليفة األول 

قال: هذا مشروط  الفتاة". عندما ُعرض هذا األمر على املسيح املوعود 
خبمس رضعات، أي ال بد أن يكون الطفل قد ارتضع مخس مرات، ليس املراد 

ن قد ارتضع مرة واحدة مخس جرعات، بل جيب أن يكون قد من ذلك أن يكو 
ارتضع مخس مرات يف فرتات خمتلفة، بل االرتضاع مخس مرات ضروري. ولكن 
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كان يظن حبسب قول الفقهاء أنه إذا ارتضع الطفل مخس   اخلليفة األول 
 جرعات مرة واحدة انطبق عليه املبدأ نفسه. 
، وكان ىن استنبطه املسيح املوعود ابختصار، كان للتعبري "مخس رضعات" مع

. وملا كان األمر يتعلق ابلزواج، وكان اخلليفة له معىن آخر فهمه اخلليفة األول 
األول يرى شرح الفقهاء أجدر ابلقبول، لذا ُصدم بشدة حَّت أصيب ابإلسهال. 

بفسخ الِقران، وقال أبهنا مسألة فقهية وليس  وأخريًا قال املسيح املوعود 
 (.4م، ص3/9/1960 أن يـَُعّد شرحي وحده صحيحا. )الفضل، العدد: ضروراي

 تعريف الرشوة
: أخربين املنشي حممد إساعيل السيالكويت يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

قال عن الرشوة أن يعطي أحد أحدا شيئا لغصب  خطيا أبن املسيح املوعود 
حق غريه. ولكن إذا أعطى مسؤوال ذا نية سيئة شيئا حلماية حقوقه، فمثله كمثل 

 (307، ص2رمي املرء كسرة خبز أمام كلب يكاد يعضه. )سرية املهدي، اجمللد

 الزان يؤدي إىل ضياع النسل   
وات النفس، فريتكب هذا : الزان فاحشة شنيعة، وإن مرتكبه يعمى بشهقال 

العمل اخلبيث الذي خيلط احلرام ابحلالل يف نسل اإلنسان ويكون مدعاة إلضاعة 
النسل. لذا عّدته الشريعة كبرية من الكبائر وفُرض على مرتكبه حدٌّ شرعي يف هذه 

فمن الواضح أن اجتناب الزان فقط ال يكفي لتكميل املؤمن، ألن الزان ال  .الدنيا
فاسد الطوية والوقح إىل أقصى احلدود، وإنه لفاحشة واضحة يستنكره يرتكبه إال 

أجهل اْلهالء أيضا، وال يُقدم عليه إال الفاسق. فاجتنابه نباهة بسيطة وليس أبمر 
، 21عظيم الشأن. )الرباهني األمحدية، اْلزء اخلامس، اخلزائن الروحانية، اجمللد

 (209ص
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 اصطياد الطري بعد التكبري
: حدثين الدكتور مري حممد إساعيل وقال:  يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

يقول عن الطيور اليت ُتصاد ابملقالع أبنه جيب  كان املسيح املوعود 
اصطيادها بعد التكبري، وكان يقول: إن حكم املقالع والبندقية كحكم السهم، 

ث حول هذا املوضوع أي إذا مات الصيد قبل الذبح فهو حالل. وقد جرى احلدي
ألن السيد هباي عبد الرحيم كان يصطاد الطيور ابملقالع. فقلت إن كثريا من 
الطيور متوت قبل الذبح، ويرتكها هباي عبد الرحيم حاسبا إايها حراما. فقال 

 فهي حالل ولو ماتت قبل الذبح. عند الرمي : يكفي أن يكرّب ، 
، أي مل يتمكن الصياد من بل الذبحق أقول: املراد من ذلك أنه إذا مات الصيد

ذحبه فيكون حالال إذا كان قد كرّب قبل الرمي. وليس املراد أال يذحبها املرء إذا كان 
 (600-599، ص1الذبح ممكنا. )سرية املهدي، اجمللد

ردا على سؤال: إذا أطلق املرُء الرصاَص بعد التكبري مث مات الصيد   وقال 
 ( 4م، ص 10/2/1907كان حالال. )احلكم، العدد: 

 ذبح احليوان ضروري
: ال جيوز أكل احليوان الذي يُقطع عنقه ابلسيف، أو يقول اخلليفة الثاين 

الذي مات خمنوقا. القرآن الكرمي مينع ذلك، وعندما سأل املسافرون إىل أورواب 
منعهم من أكله. فال تستعملوه. أما إذا ذبح اليهود  املسيَح املوعود 

وا أم ال. احليوان والنصارى  من جانب العنق فهو جائز على أية حال سواء كربَّ
 ( 4م، ص14/9/1915. )الفضل، العدد: وأتكلوه فلكم أن تذكروا اسم هللا

 حلم البقرة اليت أتكل النجاسة حرام 
لة" واليت أتكل الَعذرة وتتبع قال  : لقد ورد أن حلم البقرة اليت تسّمى "اْلالَّ

بني من ذلك أنه جيب احلذر يف تربية احليواانت اليت ُتستهلك النجاسة حرام. فت
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حلومها مثل الشاة والدواجن، وجيب جتنيبها أكل النجاسة. )بدر، العدد: 
 ( 3م، ص29/9/1905

         استهالك األشياء املمنوعة كعالج
: حدثين الدكتور مري حممد إساعيل وقال يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

أبن املسيح املوعود رّكب ذات مرة حبة للمصاب ابلّسل، وخلط فيها بعض 
األدوية الشعبية املرة إضافة إىل الكينا والكافور واألفيون، وكان يقول أن األشياء 

 املمنوعة تصبح مسموحة بصورة الدواء للعالج إلنقاذ حياة املريض. 
عن اخلمر أيضا أنه إذا وصفها الطبيب   َّت املسيح املوعود أقول: لقد أف

عن جده مرزا غل حممد أن طبيبا  كدواء فهي مسموحة. ومع ذلك كتب 
وصف له اخلمر يف املرض الذي مات فيه، ولكنه كان قد رفضها. وقد مدح 

موقفه هذا إذ آثر املوت على اخلمر. فيتبني من ذلك أن  املسيح املوعود 
 (615، ص 1يء والتقوى شيء. )سرية املهدي، اجمللدالفتوى ش

 املسكرات تضر اإلميان
: لقد ورد يف احلديث الشريف: "من حسن إسالم املرء تركه ما ال يقول 

والنرجيلة والتبغ واألفيون وما شاهبها. البساطة  1يعنيه". كذلك هو حال "البان"
العظمى هي أن جيتنب اإلنسان هذه األشياء، ألنه يتعرض لالبتالء ويواجه 
املشاكل بسببها، وإن مل تكن هلا مضرة أخرى على سبيل االفرتاض احملال. مثال إذا 
سجن أحٌد سوف يُعطى الطعام ولكن لن يُعطى األفيون وغريه من املسكرات. 
وإن مل يكن يف السجن بل كان يف مكان يشبه السجن لواجه املشاكل نفسها. 
جيب أال يلحق املرء ضررا بصحته اْليدة بشيء سيئ. ما أمجل حكم الشريعة إذ 

 مضرة ابإلميان!  -وعلى رأسها اخلمر-عّدت األشياء املضرة ابلصحة 
                                                 

"البان" يف األصل اسم شجرة يف اهلند. يلّفون يف ورقها بعض البهارات مثل اهليل وغريه   1
 مع حلوايت معطرة، ويضعوهنا يف الفم، فتنظف الفم وتعطره، كما تفرّح القلب. )املرتجم(
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فيون كبرية، بل صحيح متاما أن هناك عداوة بني املسكرات والتقوى. إن مضرة األ
ضرره أكرب من اخلمر أيضا حبسب الطب ألنه ُيضيع قوى اإلنسان كلها. )احلكم، 

 (3م، ص10/7/1902العدد: 

 املنع من استهالك املسكرات كلها
: َذروا كل مسكر وخمّدر. ليست اخلمر وحدها اليت تدّمر اإلنسان؛ بل قال 

إىل ذلك مما يسكر املرء فُيدَمن إن األفيون والغانج واحلشيش والبنج والطاري وما 
عليه، كلها تُفسد عقله وهتلكه يف هناية املطاف، فاجتِنبوها كلها. )سفينة نوح، 

 (71-70، ص19اخلزائن الروحانية، اجمللد

 استخدام املسكرات ينقص العمر
: ما أروع التعليم القرآين الذي أنقذ عمر اإلنسان من ضرر األشياء يقول 

اخلبيثة والضارة، فاملخدرات مثل اخلمر وغريها تنقص عمر اإلنسان كثريا، وتدمر 
قواه، وجتعله شيخا قبل الشيخوخة، فمن مّنة التعليم القرآين أنه قد خّلص املاليني 

من استخدام هذه املخدرات.  من املخلوقات من أمراض هذا الذنب الذي ينشأ
 ( 9م، ص10/3/1903)احلكم، العدد: 

 َمضّرات األفيون 
: الذين يتناولون األفيون يقولون أنه يتوافق مع طبيعتهم. احلق أنه ال قال 

م، ص 17/10/1902يتوافق بل يستمر يف عمله ويدمر القوى. )احلكم، عدد:
12 ) 

   منوذج عملي الجتناب املسكرات
 السكريذات مرة اقرتح عليَّ أحُد أصدقائي أن األفيون يفيد لعالج : يقول 

فال حرج يف تناوله هبدف العالج. قلت له: أشكرك كثريا على مواساتك، ولكن 
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لو بدأت بتناول األفيون لعالج السكري فأخشى أن يقول الناس مستهزئني أبن 
 ون. املسيح األول كان يشرب اخلمر، واملسيح الثاين يتعاطى األفي

فحني توّكلت على هللا تعاىل يف هذا األمر مل جيعلين حمتاجا إىل هذه األشياء 
اخلبيثة. وكلما أعياين املرض خاطبين هللا وقال: انظر، فقد شفيتك. )نسيم الدعوة، 

 ( 435-434، ص 19اخلزائن الروحانية، اجمللد

 مضرات التدخني
 الكثرية اجملرَّبة فسمعه لقد نشر شخص من أمريكا إعالان عن أضرار التدخني 

فقال: نسمعه يف احلقيقة ألن كثريا من املراهقني والشباب املتعلمني مصابون هبذه 
 اآلفة كعادة مبتدعة فقط، فليجتنبوا اخلسران والضرر بعد االستماع هلذه األمور. 

أيضا: التبغ يف احلقيقة دخان يضر األعضاء الداخلية، واإلسالم ينهى  وقال 
عن اللغو. ففيه الضرر فقط، لذا فاجتنابه أفضل. )احلكم، العدد: 

 ( 16م، ص28/2/1903
ِإنَّ اْلُمَبذِّرِيَن َكانُوا ِإْخَواَن السؤال: قال شخص أبن القرآن الكرمي يقول: 

 تدخني أيضا تبذير، فيجب حترميه. ( وال28)اإلسراء:  الشََّياِطنيِ 
ردًّا على هذا السؤال: ميكنك أن حترمه، ولكين ال أستطيع  فقال اخلليفة الثاين 

 . لقد استنكره املسيح املوعود أن أتقدم على فتوى املسيح املوعود 
وعّده مكروها فال يسعين أن أفيت مبا ينايف هذه الفتوى. تعرف أن إيقاف القطار 

عة واحدة مستحيل، بل يُوقف رويدا رويدا. كذلك إن قطار السيجارة اْلاري دف
اليت خيرج منها الدخان سيتوقف رويدا رويدا. ال شك أنه شيء مضر جدا ويرتك 

والناس  أتثريا سيئا جدا على األعصاب أيضا ولكن هناك تيار جاٍر أتييدا له حاليا
يار ضده سينفر منه الناس . عندما يتقوى التينجرفون يف هذا التيار فيستعلمونه

 ( 4م، ص5/11/1960تلقائيا. )الفضل، العدد: 
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 استخدام النرجيلةاستنكار 
: تركه أفضل ألنه بدعة، تفوح بسببه رائحة  فقال  استعمال النرجيلةذُكر 

كريهة من الفم. كان والدان احملرتم حيكي بيتا نظمه بنفسه يذمُّ التدخني. )احلكم، 
 ( 9م، ص10/9/1901العدد: 

: حدثين ميان عبد هللا السنوري وقال: كنت يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 
خ حامد علي أيضا يدّخنها. يف أحد يف البداية أدخن النرجيلة كثريًا، وكان الشي

األايم ذكرين الشيخ حامد علي للمسيح املوعود وقال أبنه يفرط يف تدخينها. فلما 
بعد ذلك يف الصباح التايل وجلست أدلك قدميه قال للشيخ  ذهبت إليه 

ز النرجيلة جّيًدا َوْأِت هبا، فلما جاء هبا الشيخ حامد علي قال يل  حامد علي: جهِّ
 ّْنها. استحييُت، ولكنه : دخ  قال إذا كنت معتاًدا على تدخينها فلماذا

ْنها دون أي حرج. فما استطعت إال سحبة واحدة منها ابلكاد.  تستحيي؟ دخِّ
 فقال يل: ميان عبد هللا، إنين أكرهها بطبعي. 

 يقول ميان عبد هللا: منذ ذلك الوقت أقلعت عن تدخني النرجيلة؛ فبكالمه 
 كراهية جتاهها. مث بعد مدة أصبُت مبرض يف اللثة، فذكرت ذلك تولدت يف قليب

حلضرته وقلت :كنت فيما سبق إذا أصبُت هبذا املرض أدخن النرجيلة فيزول. قال 
 من يدخن النرجيلة للشفاء من مرض فله العذر، وجيوز له ذلك ما دام :

 العذر قائما. فاستخدمُتها كدواٍء ملدة مث تركتها.
يف  أيضا. أراين  د هللا: كانت النرجيلة ُتستخدم يف بيته يقول ميان عب

إحدى املرات نرجيلة مكسورة ومعلقة على عالّقة، وقال مبتسًما: لقد كسرانها 
 وأعدمناها بتعليقها.

، 1أقول: لعل إحدى اخلادمات كانت تدخن النرجيلة. )سرية املهدي، اجمللد
 ( 91ص
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 النرجيلة ُأذن للضيف املتقدم يف السن بتدخني
: حدثين الدكتور مري حممد إساعيل وقال:  يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

يكره النرجيلة بشدة، بل قد سخط أيضا على بعض  كان املسيح املوعود 
الناس بسببها يف بعض املناسبات. ولكن ذات مرة جاء السيتهـ عبد الرمحن 

ه كان رجال مسّنا وكان معتادا املدراسي فسمح له حضرته أن يدخنها إن شاء، ألن
على تدخينها منذ مدة طويلة، فكان هناك خطر أن ميرض لو مل يدّخنها، وكان 

، 1معتل الصحة بوجه عام. وكان مصااب ابلسكري والورم. )سرية املهدي، اجمللد
 (664ص

 اتركوا التدخني رويدا رويدا
دود على الرسائل من يقول بري سراج احلق نعماين: يف األايم اليت كنت أكتب الر 

كان اإلخوة من مجاعتنا يسألون، إىل جانب مسائل   قبل املسيح املوعود 
أخرى، عن النرجيلة أيضا ويقولون أبهنم متعودون على التدخني فما هي فتوى 

ابلقول أنه أتتينا  حضرتك فيه، وإذا أمرمتوان تركناها. فأمرين املسيح املوعود 
الرسائل حول مواضيع خمتلفة، فتأيت بعضها للدعاء، واألسلوب املّتبع عندان هو أنه 
عندما أتتينا الرسالة للدعاء أدعو له فورا، وأدعو أيضا كلما أذكره، لذا عليك أن 
تكتب يف الرد عليها أننا دعوان وسأستمر ابلدعاء، وينبغي أن تذكروين للدعاء. 

ئل أتيت لالستفسار عن املسائل، وإذا أخربتك عن مسألة على سؤال وبعض الرسا
أحد فاكتبها دائما دون أن تسألين. وإذا كانت هناك مسألة جديدة فاسأل عنها. 
وبعض الناس يريدون أن يطمئنوا على حايل فطمِئنهم. وبعضهم ال يريدون اْلواب 

عليهم ما مل يطلبوا الرد. بل يريدون أن يذّكروين فقط أبنفسهم فال حاجة إىل الرد 
على رًدا  وبعض الرسائل تكون متعلقة يب فسأقرأها بنفسي وأرد عليها. فقال 

ذلك أبنه ليس هناك فتوى جديدة ابلنسبة إىل النرجيلة، فاألفضل أن يرتكوها 
 (708. )تذكرة املهدي، ص أبسلوب ال يسفر عن إحراج رويدا رويدا
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  استخدام التبغ والبان
أن شخصا ذكر ذات مرة يف دار األمان أن إمام  راج احلق نعماين  سكتب بري

. ولكن ملا كنت غقد أفَّت اليوم حبرمة التب األئمة سيدان املسيح املوعود 
أستخدم التبغ يف البان عالجا ألمل األسنان قلقُت قليال بسماع فتوى حرمته وقُلت 

قد أفَّت حبرمته فال بد من تركه.  يف نفسي أنه إذا كان املسيح املوعود 
الباب بسماع صويت  للتو اتركا األمور كلها ففتح  فذهبت إىل حضرته 

وقال: ما الذي جاء بك؟ قلُت: هل أفتيتم حبرمة التبغ؟ قال: ال، ممن سعَت 
وتبني  ذلك؟ قلت: فالن قال يل ذلك قبل قليل. فاستدعاه املسيح املوعود 

: لقد حدث اخلطأ يف الفهم، ذلك من امرأة. فقال  عند االستفسار أنه سع
إمنا قلُت البارحة أن كثريا من الناس يسألون عن استخدام التبغ، هل هو حرام أم 
مكروه أم جائز؟ فليعلم أفراد مجاعتنا أن حتاشي كل لغو ضروري قدر اإلمكان. 

ان دون حنن ال نريد أن نصنع شريعة جديدة حَّت نفيت حِبل شيء وحرمته من عند
دليل. بل هذا عمل املشايخ الذين هم "دابة األرض" أهنم خيرتعون شريعة جديدة 
من عند أنفسهم مث يتهمونين أبين ادعيُت النبوة. إذا فكروا قليال لعلموا أأان من 

ما مل يُذكر ِحّله أو حرمته يف الشريعة ومل تثبت من  ؟أم هم والرسالة يدعي النبوة
أحد يف الشريعة دون مربر فال نقول عن ذلك إال أنه ، مث إذا أقحمه النيب 

. مث قال فحسب حلكم بكونه لغوا يف زمن النيب )التبغ( عمل لغو. لو ُوجد 
: منذ مَّت؟ يل: هل تستهلكه؟ قلت: استهلك قدرا قليال منه يف البان. سأل 

قلت: منذ مخس أو ست سنني. قال: ملاذا تستهلكه؟ قلت: بسبب أمل األسنان، 
وألن الوجه يكون موجَّها إىل األسفل عند الكتابة يف الدفرت لذا يشتد الرشح 

مبتسما: أال  يتوقف قليال إذا كان البان يف الفم. فقال  األمل والزكام، ولكن
: تناوْل ميكن تركه؟ قلُت: تركه ممكن ولكن أصاب ابألمل يف األسنان. قال 

مع السمَّان ألمكن ترك ِكال اخلبيثني البيش لبضعة أايم، فهو أيضا سمٌّ، فلو اجت
معا. قلُت: ال مانع يف الرتك ولكن يذهب وهلي إىل أمل األسنان، كما تعرفون أنين 
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صمُت أحد عشر يوما يف رمضان، ومل أتناول البان أثناء النهار بل أتناوله ليال، 
-8: نعم، كان األمل شديدا. )تذكرة املهدي، ص وكم كان األمل شديدا. قال 

10 ) 

 تناول أدوية تقوي الصحة جائز
 : يقول 

وأدوية  1ك" و"كيوره"ساملي خبش ورفقاؤه أبين أستخدم "يعرتض املنشي إهل
مثلهما. إنين أستغرب من أهنم يعرتضون على تناول احلالل والطيبات من األشياء. 

يت به.  لو أتملوا وأمعنوا النظر يف حالة املولوي عبد هللا الغزنوي خلجلوا عند مقارن
كان املولوي عبد هللا مشغوفا ابلزوجات فكان أيكل البيض والدواجن بكثرة حَّت 
أنه كان يريد الزواج يف الفرتة األخرية من عمره أيضا. أما أان فيمكن العثور على 
شهادة حبقي مَّت أكون حباجة إىل "كيوره" وغريه. أتناول "كيوره" وما شاهبه 

الواحد الدماغ أو التشنج يف القلب. وهللا  عندما أشعر بشيء من االختالل يف
يعلم أين ال أحتاج إليهما فيما عدا ذلك. عندما أعمل طويال جالسا  األحد

ُأصاُب فجأة ابلنوبة أحياان، ويف بعض األحيان تقارب احلالة إىل اإلغماء، فأضطر 
 إىل تناوله كعالج. وللسبب نفسه أخرج للتنـزه كل يوم.

د هللا الدواجن والعنب والبيض فكان سببه كثرة الزواج ال غري. أما تناول املولوي عب
األنبياء أيضا استعملوا هذه األشياء ولكنهم كانوا فانني يف سبيل هللا. كلما كان 

قلقا كان يضرب بيده على فخذ عائشة أحياان ويقول هلا: أرحييين اي  النيب 
تكن هناك أسباب راحة له ، وإن مل عائشة. كان العامل كله يعادي رسول هللا 

لكان مما ينايف عظمة هللا أصال. هذا ما تقتضيه حكمة هللا مثلما يوَضع بعض 
 (3م، ص10/7/1902الفلفل مع الكافور حَّت ال يتبّخر. )احلكم، العدد: 

                                                 
يف  يستخدم ،Pandanusابإلنكليزية  نوع من األشجار وتسمى هو عصري :"كيوره" 1

 الدماغ. )املرتجم(    القلب ويقوي يُفرح ،القارة اهلندية
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 تناُول الطيبات
يف األكل  يقول الشيخ يعقوب علي عرفاين يف ذكر عادة املسيح املوعود 

ابلطعام جملرد متعة النفس. بل كان اهلدف  ملسيح املوعود والشرب: مل يهتم ا
 من األكل والشرب هو احلفاظ على رمق احلياة. وتوحي أحداث عديدة أنه 

استخدم بعض األشياء أبسلوب ال ميكن أن يتلذذ هبا اللسان قط. وكان ذلك 
دليال على أنه ما كان يستخدم شيئا إال بناء على ضرورة حقة وللحفاظ على 

ميان احلاج عمر دار، على ما  هاحلياة. ذات مرة جاءه تفاح كثري، وكان قد أرسل
أذكر. فبدال من أيكله حضرته بقشره طلب أن تُعصر بعض احلبات وشرب 
العصري، وقال: أشربه ألنه مفيد للقلب. وتوجد حاالت كثرية من هذا القبيل يف 

 حياته. 
. كانت حبات "الصبار" يستخدم بعض األدوية أيضا ومبقدار معني كان 

"مكنسة البطن"، موجودة عنده دائما ملفوفة يف منديل،  اليت كان يسميها 
وكذلك املسُك، ألنه كان يصاب أحياان بنوبة أمل الرأس فجأة. )سرية املسيح 

 ( 64، أتليف الشيخ يعقوب علي عرفاين، صاملوعود 
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 مسألة حرمة الصورة
  (تفنيدا لبعض الشبهات اليت أاثرها املولوي سيد عبد الواحد قال )

، ولكن ملا قوله : لقد جاء يف األحاديث وعيٌد شديد على تصوير الكائن احليٍّ
 ُنشرت صور حضرتك، فيبدو من ذلك أنك ترى التصوير جائزا.

إنين أعارض بشدة أن يصّوِرين أحد وحيتفظ بصوريت عنده كعبدة األواثن أقول: 
ينشرها. مل آمر قط أن يفعل أحد ذلك، وما من أحد أكثُر مين عداوة لعبادة أو 

األصنام والصور. ولكين رأيت يف هذه األايم أن أهل أورواب حني يريدون أن يقرأوا 
أتليف أحد يوّدون أن يروا صورته أوال، ألن علم الفراسة يف أورواب متقدم جدا 

الصورة إذا كان املّدعي صادقا أم  ومعظمهم يستطيعون أن يعرفوا مبجرد رؤية 
كاذاب. وهؤالء الناس ال يستطيعون أن يزوروين بسبب بُعد آالف األميال، وال 
يستطيعون أن يروا وجهي، لذا فإن املتفّرسني يف تلك البالد يتأملون يف أحوايل 
 الباطنية من خالل الصورة. إن عديدا من أهل أورواب وأمريكا بعثوا إيّل برسائل قالوا
فيها أبننا أتملنا صورتك، واضطرران إىل االعرتاف بناء على الفراسة أن صاحب 
هذه الصورة ليس كاذاب. لقد قالت سيدة من أمريكا بعد رؤية صوريت أبن هذه 

. فلهذا السبب وإىل هذا احلد سكتُّ عن ذلك صورة يسوع، أي عيسى 
حكمًة، وإمنا األعمال ابلنيات. وليس مذهيب أن حرمة التصوير قطعية. يثبت من 

. وكانت عند بين القرآن الكرمي أن مجاعة اْلّن كانوا يرسون الصور لسليمان 
ى جربيُل أيضا. وقد أر  إسرائيل صور األنبياء إىل فرتة طويلة مبا فيها صورة النيب 

صورة السيدة عائشة على قطعة من حرير. وصور بعض احليواانت ترتسم  النيبَّ 
تلقائيا على األحجار يف املاء. وجهاز التصوير املستخَدم حاليا ما كان خمرَتًعا يف 

، وهذا اْلهاز مهم جدا إذ ُتشخَّص بواسطته بعض األمراض. وقد عهد النيب 
، إذ يصورون به كلها  ر ُتصوَّر به عظام اإلنساناخرُتع مؤخرا جهاز آخر للتصوي
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لتشخيص وجع املفاصل والنقرس وغريمها من األمراض، فتتبني حقيقتها. وإضافة 
إىل ذلك هناك منافع علمية كثرية ظهرت للعيان بواسطة الصور. لقد نشر بعض 

ا أدى اإلجنليز يف كتبهم صور حيواانت العامل حَّت أنواع اْلراد والطيور والدواب مم
إىل تقدم علمي. فهل يُعقل أن حيّرم هللا تعاىل الذي يرغِّب يف العلوم استخداَم 
جهاٍز مفيد بواسطته ُتشخَّص أمراض مستعصية كثرية، وهو وسيلة الهتداء 
املتفرسني؟ فكل هذه األفكار املنتشرة إمنا هي نتاج اْلهل. ملاذا ال يرمي املشايخ 

حمفور عليها صورة امللكة؟ أال توجد الصور على  من جيوهبم وبيوهتم ِقَطعا نقديةً 
 تلك الِقطع النقدية؟!  

من املؤسف أن هؤالء الناس يقولون بغري وجه حق ما خيالف املعقول، ويهيئون 
للمعارضني فرصة للسخرية من اإلسالم. اإلسالم حّرم اللغو وكل ما يؤيد الشرك، 

فته، أو يساعد على تشخيص ومل حيرم ما يؤدي إىل ازدهار علم اإلنسان ومعر 
األمراض ويقرِّب املتفّرِسني إىل اهلدى. ومع كل ذلك ال أحب أن يتخذ أفراد 

مكسبا ومهنة هلم، ألن ذلك  -دون ضرورة ملحة-مجاعيت نشر صوريت بوجه عام 
يؤدي إىل نشوء البدعات رويدا رويدا ويوصل إىل الشرك. لذا أنصح مجاعيت هنا 

قدر اإلمكان. لقد رأيت بطاقات بعض الناس، ورأيت أن جيتنبوا هذه األمور 
صوريت يف زاوية على ظهرها. إنين أعارض بشدة نشرها هبذه الطريقة، وال أريد أن 
يرتكب هذه األمور أحد من أبناء مجاعتنا. العمل من أجل هدف صائب ومفيد 
 أمٌر، ونشر الصور وتعليقها هنا وهناك على اْلدران كما يعّلق اهلندوس صور
صلحائهم ورهباهنم أمٌر آخر. لقد لوِحظ دائما أن هذه األمور جتّر إىل الشرك 
رويدا رويدا وتؤدي إىل نشوء مفاسد كبرية كما نشأت يف اهلندوس والنصارى. 

ل مواعظي وهو  متَّبعي الصادق بذلك وآمل أن جيتنب هذه األمور َمن يعظّم ويبجِّ
مايت، ويسيء إىل الشريعة. )الرباهني بعد هذا احلكم، وإال فإنه يعمل خبالف تعلي

 (367-365، ص21األمحدية، اْلزء اخلامس، اخلزائن الروحانية، اجمللد
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 البدعات والتقاليد السيئة
 مساع األحلان

: إن سوء ذُكر أن بعض الصلحاء يسمعون األحلان، فهل هذا جائز؟ فقال 
الظن بصلحاء الدين ال يصح، بل جيب إحسان الظن هبم. يثبت من احلديث أن 

كان يقرأ   أيضا سع األبيات. لقد ورد أن صحابيا يف عهد عمر  النيب 
فمن  فقال الصحايب: كنت أقرأها أمام النيب  أبياات يف املسجد فمنعه عمر 

ب أن يُقرأ القرآن الكرمي أيضا الصمت. جي أنت لتمنعين؟ فلزم أمري املؤمنني 
: "ليس منا من بلحن مجيل، وجاء أتكيد شديد على ذلك إذ قال رسول هللا 

مل يتغّن ابلقرآن"، ففي ذلك أتثري حبد ذاته. لو أُلقي خطاب بصوت مجيل لكان 
فيه أيضا أتثري، وإذا أُلقي اخلطاب نفسه بلغة رديئة ملا ترك التأثري نفسه. فما 

ذ ما وضع هللا فيه أتثريا وسيلًة للجذب إىل اإلسالم؟ كان "املزامري" الضري إذا ا ختُّ
حني كان داود يناجي ربه كانت وقيل عنه أبنه  ِسفر النيب داود بصيغة األغاين،

 ( 7-6م، ص17/11/1905اْلبال تبكي معه وتسبح الطيور. )بدر، العدد: 

 املزامري  
د عرّب البعض عن املزامري ابآلية : لقالسؤال: ما رأيك يف املزامري؟ فقال 

(، ولكن مذهيب هو أنه جيب على كل واحد 7)لقمان:  هَلَْو احلَِْديثِ القرآنية: 
أن يراعي احملل واملناسبة. من كان ميلك علوما كثرية وفيه عالمات التقوى، ويوجد 
عنده ألف دليل على كونه تقيا ومن أهل هللا، فال حتسبوه سيئا ابلنظر إىل أمر 

البسطامي  واحد ال تفهمونه، ألن اإلنسان حُيرم بسبب ذلك. يُروى عن ابيزيد
رمحه هللا أنه اجتمع حوله ذات مرة أانس كثريون يضيعون وقته، وكان الشهر 
رمضان، فبدأ أيكل الطعام أمام اْلميع فتفّرق الناس من حوله مكّفرين إايه. مل 
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يعرف العوام أنه مسافر والصوم ليس واجبا عليه، ففّروا من حوله نفورا، فسنحت 
  له الفرصة لعبادة هللا يف عزلة.

سفينًة  هذه أسرار، ونظريها األمثل مذكور يف القرآن نفسه حني خرق اخلضر 
وقتل غالما، حني مل يكن ممكنا أن تسمح هبذين األمرين شريعة ظاهرية. جيب 
االستفادة من هذه القصة. لقد ُوجدث أسرار مثل األسرار اخلضرية يف هذه األمة 

تفرقة كلها، وتلك الكماالت جامع الكماالت امل دائما. كان نبينا األكرم 
سيفعله أيضا أصحاب الكمال يف  موجودة يف أمته ظليا. ما فعله اخلضر 

. ما دام اخلضر قتل نفسا زكية فال قيمة للمزامري مقابل عند الضرورة املستقبل
ذلك. لذا جيب أال يتسرع اإلنسان ألن التسرع يهلكه، بل جيب أن يرى 

يف أولياء الرمحن. إن أمرهم يكون حساًسا جدًّا وال العالمات األخرى اليت تالَحظ 
بد من احلذر املباَلغ فيه، والذي يعرتض يهلك. من الغريب أن الذين يطيلون 
اللسان يكونون قذرين أبنفسهم، وقلوهبم تكون قذرة مث يعرتضون على الصلحاء. 

 (7)املرجع السابق، ص

 البقعة السوداء للوقاية من العني
ود شيء من هذا القبيل يف أولياء هللا أيضا من سنة هللا القدمية،  أرى أيضا أن وج

كما أن األُّم عندما تُلبس طفال مجيال لباسا فاخرا وتُرسله إىل اخلارج، تضع على 
جبينه بقعة سوداء ليجتنب نظرة العني، كذلك يضع هللا تعاىل يف سوانح ظاهريّة 

جيتمع حوهلم إال الصلحاء. السعيد لعباده األطهار شيئا ليبتعد عنهم األشرار وال 
 يرى مجال الوجه احلقيقي، ولكن الشقي ينظر إىل تلك البقعة فيه. 

لقد حدث ذات مرة يف أمرتسر أن حضر بعض املشايخ وليمًة، وكان صاحب 
البيت قد دعاين أيضا، فُأحِضر الشاي وأمسكُت الفنجان ابليد اليسرى، فاعرتض 
اْلميع وقالوا أبنين أعمل خالف السنة. قلُت: صحيح أن من السّنة أن مُيَسك 

 تـَْقُف َما لَْيَس َلَك ِبِه اَل الفنجان ابليد اليمىن ولكن أليس من السّنة أيضا: 
(، أَفـََلْم يكن مناسبا لكم أن حتسنوا يب الظن وتلتزموا 37)اإلسراء:  ِعْلمٌ 
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السكوت؟ أََومل يكن ممكنا أن تسألوين قبل االعرتاض: ملاذا فعلَت هذا؟ مث قلُت 
هلم أبن احلقيقة أن ساعد يدي اليمىن مكسورة منذ طفوليت، وال أستطيع أن 

 سكا الفنجان هبا. عندما أخربهُتم بذلك ندموا مجيعا. )املرجع السابق(أرفعها مم

 إحسان الظن ابلطرق الصوفية
 : أخربين الشيخ كرم إهلي البتيالوي خطيا:يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

ذات يوم موجودا يف املسجد  يف أثناء إقاميت يف قاداين كان املسيح املوعود 
املبارك عند صالة العشاء وكان املسجد مليئا ابلناس، فقام شيخ من البنجاب 

: ما حكمكم يف عادة جارية عند ِفرق الصوفية مثل وقال خماطبا حضرته 
النقشبندية وغريهم حبيث ميررون كلمة "النفي واإلثبات" من اْلبني مث إىل األطراف 

أبننا ال نرى حاجة إىل هذه  فقال  1ب قائلني "إال هللا"؟مث يضربون على القل
: إذا كانت تلك الطرق تنايف الشريعة فقد عمل هبذه البدعة الشيخالطرق. قال 

الصلحاُء الكبار واملشاهري مبن فيهم أولياء هللا مثل أمحد السرهندي الذي اّدعى 
ا. فقال املسيح املوعود أنه جمدد القرن احلادي عشر، وعّلموها الناَس ورغبوهم فيه

 :" لقد أتى على اإلسالم زمان حني كان احلماس السم هللا يف طور الفتور يف
قلوب املسلمني بسبب كثرة الفتوحات والثروة الدنيوية وكثرة وسائل البذخ 
والرفاهية. فإذا اختار هؤالء الصلحاء يف ذلك الوقت أعماال كانت مفيدة يف 

كان ذلك بناء على ضرورة مؤقتة، و الروحاين الوابئي،  رأيهم يف أثناء ذلك املرض
 وجيب تفويض هذا األمر إىل هللا نظرا إىل حسن نيتهم.

                                                 
هذه أساليب رائجة ألذكار معينة يف القارة اهلندية منها أن يقول املرء "هللا" عند إخراج   1

ويتصور أن ظهور هللا متجلٍّ يف الظاهر والباطن. وُيكثر  ،النَفس ويقول "ُهو" عند استنشاقه
من الذكر على هذا النحو حَّت يصبح القلب نقيا من غري هللا، ويغدو مورد أنوار هللا. واملراد 
من النفي واإلثبات هو أن يقول املرء عند استنشاق النَفس "إال هللا"، ويقول عند إخراجه "ال 

على ذلك حَّت يبدأ  رك اللسان أدىن حركة، ويستمر ويثابرإله"، ويكون فمه مغلقا وال حي
 نَفسه هبذا الذكر عفواي دون اإلزادة. )املرتجم(
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: إن مثلها كمثل قافلة تضل طريقها وتصل إىل فالة قفراء ال ماء مث قال 
فيها، ومنهم من جيف لساهنم لشدة العطش وُيشرف على املوت. فيُدّق رفقاؤهم 

حجار ويعصرون منها املاء ويصبونه يف حلق العطاشى حَّت ال أوراق األشجار ابأل
يهلكوا جبفاف حلقهم متاما قبل أن يتيسر هلم املاء. أو تُنسف األحجار يف اْلبال 
وحُيفر بئر بتكّبد مشاق كبرية، كذلك حُيفر أحياان بتحمل مشاكل كبرية يف 

لبحر جاراي يف مكان الصحراء إىل ما يقارب مئة أذرع فيتدفق البئر، أما إذا كان ا
ما فهل هناك حاجة إىل حتّمل املشاق من هذا النوع؟ جيب أن نشكر هللا تعاىل 
على أنه فّجر يف هذا العصر ينبوع ماٍء نقّي وزالل من قمة اْلبل، وإن حتّمل مثل 

 هذه املشاق يف حال وجوده جهٌل ونكران ملنة هللا تعاىل. 
مل يوافق مع  هذا، كانت أنه  مه إن حالة من الوجد اليت شعرهُتا بعد كال

احلسنة ومع ذلك مل يتفوه بكلمة ركيكة  األمور اليت ال تثبت من أسوة النيب 
حبق هؤالء الصلحاء املتوّفني بل محل عملهم املذكور على حسن نيتهم وفّوض 

-69، ص 2أمرهم إىل هللا تعاىل حاسبا إايه حاجة مؤقتة. )سرية املهدي، اجمللد
70) 

  للنساء الجتناب البدعات نصائح
انصحا السيدات إعالان قال فيه: كل من وصله هذا  نشر املسيح املوعود 

 اإلعالن جيب عليه أن يقرأ مضمونه كله على النساء يف عائلته ويفهِّمهن جيدا
 ، وإذا كانت هناك سيدة مثقفة جيب عليها أيضا أن تفعل ذلك.وينصحهنّ 

 اإلعالن بغرض التبليغ واإلنذار
ملا كان اثبتا وواضحا من األحاديث النبوية أن كّل من ميلك شيئا من القدرة على 
السيدات واآلخرين من عائلته سُيسأل عما إذا كان قد نصحهم يف حال احنرافهم 
عن جادة الصواب وأرشدهم إىل الصراط املستقيم أم ال؛ رأيت من املناسب خشية 

الذين هم أقاربنا ومعارفنا وذوو )آلخرين املساءلة يوم القيامة أن أحذر النساء وا
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من البدعات وسوء التصرفات بواسطة هذا اإلعالن ألنين أرى أن  (الصلة معنا
تقاليد متنوعة وعادات غري الئقة، تؤدي إىل ضياع اإلميان، صارت يف بيوتنا  
كالقالدة يف العنق. وهؤالء الناس حيبون تلك التقاليد السيئة واألعمال اليت 

الشرع كما جيب أن حيبوا احلسنة واألمور الدينية. لقد نصحتهم قدر تعارض 
اإلمكان ولكنهم ال يكادون يسمعون، وحّذرهتم كثريا وال يكادون خيافون. وألنه 
ال يعرف أحد مَّت ميكن أن تصيبه املنية وال عذاب أكرب من عذاب هللا، لذا 

استيائهم وإيذائهم أردت أن أنشر هذا اإلعالن نصحا هلم فقط، بغض النظر عن 
وإيالمهم، وألداء حق النصيحة وألحذرهم مجيعا وغريهم من اإلخوة واألخوات 
املسلمني حَّت ال يبقى عبء املسئولية يف عنقي، وأال يقول أحد يوم القيامة إنه مل 
ينصحنا أحد ومل يرشدان إىل الصراط املستقيم. لذا أقول اليوم بوضوح اتم وبصوت 

ستقيم الذي بواسطته يدخل اإلنسان اْلنة هو أن يرتك املرء عال أبن الصراط امل
ويسلك طريق اإلسالم، وأال حييد ميينا وال يسارا قيد  واتّباع التقاليد طرق الشرك

بل جيب أن  شعرة عما قاله هللا تعاىل يف القرآن الكرمي وما هدى إليه رسوله 
يد السيئة اليت تطرقت إىل يقتدي به كليا وأال خيتار طريقا يعارضه. مع أن التقال

بيوتنا كثرية ولكن سأتناول ذكر بعضها املنتشرة بوجه عام لتهجرها النساء 
 الصاحلات والسعيدات اخلاشعات هلل تعاىل. وهي: 

( الصراخ والعويل يف حالة املأمت والنياُح والبكاء ابلصراخ والتفوُه بكلمات تنّم 1)
ضياع اإلميان، وكلها تقاليد مأخوذة من عن عدم الصرب..كلها أمور خُيشى بسببها 

اهلندوس. لقد نسي املسلمون اْلهال دينهم وتبنَّوا تقاليد اهلندوس. أيمر القرآن 
أي إننا  ِإانَّ َّللَِّ َوِإانَّ إِلَْيِه رَاِجُعونَ املسلمني أن يكتفوا عند وفاة قريب هلم بقول 

ِملك هللا فله اخليار أن يستعيد ما له مَّت ما يشاء. وإذا اضطر اإلنسان إىل البكاء 
 زاد على ذلك فهو من الشيطان.  افيجوز أن تذرف العينان الدموع فقط، وم

( احلداد إىل عام كامل والصراخ والعويل عند جميء النساء األخرايت أو يف 2)
اء رؤوسهن ببعضها، والبكاء والعويل والتفوه بعض األايم املعينة أو ضرب النس
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بكالم هراء وعدم طبخ بعض أطعمة معينة إىل عام كامل بعذر أن يف بيوهتن أو 
 يف بيوت أقارهبن حدادا؛ كل هذه تقاليد خبيثة وأعمال سيئة جيب اجتناهبا.

( تُنفق أموال ابهظة يف أايم احلداد دون مربر. فالنساء اخلبيثات وأخوات 3)
مثل اْلواميس طان أيتني للحداد من بعيد ويصدمن رءوسهن مع األخرايت الشي

ساترات وجوههن ويقمن ابلصراخ والعويل مكرا وزيفا فقط. ومن انحية أخرى 
يُطَعمن أطعمة فاخرة وُتطبخ األطعمة املختلفة ببذل مئات الروبيات وتوزَّع على 

لناس أن فالان قد قام األقارب وغريهم على سبيل التباهي والتبجح لكي ميدح ا
بعمل عظيم عند وفاة قريبه وانل صيتا حسنا. فكل هذه إمنا هي طرق شيطانية 

 جيب التوبة عنها.
( إذا مات زوج املرأة وكانت شابة فرتى الزواج الثاين كبرية من الكبائر وتزعم 4)

. ببقائها أرملة بغري زواج أبهنا قامت بعمل عظيم تُثاب عليه، وصارت سيدة طاهرة
مع أن بقاءها أرملة ذنب كبري عليها. إن زواج النساء يف حالة الرتمل عمل له 
ثواٌب عظيم. املرأة اليت تتزوج يف حال ترّملها خشية األفكار السيئة وال ختاف لوم 
النساء الشقيات وطعنهن إمنا هي سعيدة جدا ومن أولياء هللا. إن هؤالء النساء 

ت وتلميذات الشيطان اللوايت بواسطتهن ينجز مينعن أمر هللا ورسوله وهن ملعوان
الشيطان أعماله. السيدة اليت حتب هللا ورسوله جيب أن تبحث بعد ترّملها عن 
زوج صاحل وسعيد. ولتتذكر أن العكوف على خدمة الزوج أفضل مئات املرات 

 من اجملاهدات يف حالة الرتمل.
جال يف أتفه األمور، ( هناك عادة سيئة أخرى يف النساء أهنن يعصني الر 5)

ويُنفقن أمواهلم دون إذهنم، ويستخدمن يف حقهم كثريا من الكلمات النابية وغري 
الالئقة يف حالة السخط عليهم. إهنن ملعوانت عند هللا ورسوله ال تُقبل هلن صالة 
وال صوم وال عمل آخر. يقول هللا تعاىل بكل صراحة أبنه ال تكون املرأة صاحلة 

ها طاعة كاملة وما مل تعظمه حبب من األعماق، وما مل تكن ما مل تطع زوج
ما مفاده: جيب على النساء أن  انصحة أمينة له يف غيابه. يقول رسول هللا 

يطعن أزواجهن وإال لن يُقبل عمل منهن، وقال أيضا أنه إذا كان السجود لغري هللا 
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دم لساان سليطا جائزا ألمرُت الزوجة أن تسجد لزوجها. إذا كانت الزوجة تستخ
يف حق زوجها أو تنظر إليه ابزدراء وال ترتدع بعد ساع ُحكم هللا تعاىل أيضا فهي 
ملعونة، وعليها غضب هللا ورسوله. على النساء أال يسرقن مال أزواجهن وأن 
يقنَي أنفسهن من غري احملارم. جيدر ابلتذكر أن احلجاب واجب أمام مجيع الرجال 

حيل نكاحهم. واللوايت ال حيتجنب عن غري احملارم يرافقهن  سوى األزواج والذين ال
الشيطان دائما. ومن واجبهن أيضا أال يسمحن للنساء اخلبيثات ابلدخول إىل 
بيوهتن وأال يسمحن هلن خبدمتهن، ألنه من الذنب العظيم أن تكون السيدة 

 الصاحلة يف صحبة امرأة طاحلة. 
أنه إذا أراد زوج إحداهن أن يتزوج اثنية ( وهناك عادة سيئة أخرى يف النساء 6)

لضرورة ما، تستشيط الزوجة األوىل وأقارهبا غضبا ويشتمونه ويشغبون ويؤذون عبد 
هللا هذا دون مربر. فهؤالء النساء وأقارهبن أيضا خبثاء وأشرار، ألن هللا تعاىل أذن 

يف وقت واحد  للرجال حبكمته الكاملة اليت فيها فوائد كثرية أن يتزوجوا إىل أربع
إذا كان ذلك من مقتضى احلاجة واحلكمة. فلماذا االعرتاض على الذي يتزوج 
حبسب حكم هللا ورسوله؟ النساء املتعودات على ذلك وكذلك أقارهبن الذين 
يعارضون أوامر هللا مردودون، وأخوات الشيطان وإخوانه، ألهنم يُعرضون عما قاله 

م الكرمي. إذا كانت زوجة خبيثة مثلها يف بيت هللا ورسوله ويريدون أن حياربوا رهب
 مسلم صاحل فمن األنسب له حتما أن يتزوج اثنية عقوبة هلا. 

( إن بعض املسلمني اْلاهلني ينظرون عند الزجيات إن كان للذي يريدون 7)
تزوجيه ابنَتهم زوجٌة من قبل أم ال؛ فإذا كانت له زوجة من قبل ال يزّوجوهنا له 

وا أن أانسا مثلهم مسلمون ابالسم فقط وهم من وجٍه أنصاُر اللوايت أبدا. فلتتذكر 
 يسخطن من زواج أزواجهن الثاين. فعليهم أيضا أن يتقوا هللا. 

( هناك تقليد سّيئ جدا آخر يف قومنا، وهو أهنم ال يريدون أن يزّوجوا ابنتهم 8)
فئة عرقية أخرى  يف فئة عرقية غري فئتهم، بل ال يريدون أن يتزوجوا أيضا فتاة من

قدر اإلمكان. هذا استكبار حبت وخنوة حمضة ومناٍف ألحكام الشريعة كليا. إن 
بين آدم كلهم عباد هللا، فيجب االهتمام يف أمور الزجيات أبن يكون الذي يتقدم 
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للزواج من ابنتهم شخصا صاحلا وتقيا وليس متورطا يف آفة تسبب الفتنة. وجيدر 
يهتم ابلفئات العرقية، وإمنا يهتم ابلتقوى والسعادة فقط،  ابالنتباه أن اإلسالم ال

 .ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد هللِا أَتـَْقاُكمْ يقول هللا تعاىل يف القرآن الكرمي: 
( وتقليد سّيئ آخر يف قومنا هو أن مئات الروبيات تُبذل دون مربر مبناسبة 9)

رب على سبيل التباهي والتبجح الزواج. فليكن معلوما أن توزيع األطعمة على األقا
أو أكلها حمرم كلُّه يف الشريعة. واأللعاب النارية وإعطاء النقود للمغنني والراقصني  
كله حرام مطلقا، إذ يؤدي ذلك إىل إتالف املال بغري حق وُيكتب عليهم ذنًبا 

 أيضا. إمنا األمر هو أن يومل املتزوج بعد الزواج أي يُطعم بعض األصدقاء.
ناك هتاون شديد يف بيوتنا يف االلتزام أبوامر الشريعة. فهناك سيدات جتب ( ه10)

عليهن الزكاة، إذ ميلكن ُحِليًّا كثرية، ولكن ال يدفعنها. وهناك أخرايت يتكاسلن  
،  1اْلدري إهلة كثريا يف الصالة والصوم. ومنهن من يّتبعن تقاليد الشرك مثل عبادة

من النذور ويضعن شرطا أن أتكل وبعضهن يقدّ كما يعبد بعضهن آهلة خيالية، 
ن. وبعضهن يعقدن  منها النساء فقط وال أيكلها رجل قط أو ال أيكل منها املدخِّ
جملسا خاصا يوم اخلميس. وليكن معلوما أن كل هذه التقاليد طرق شيطانية. 
أنصح هؤالء القوم خالصة لوجه هللا وأقول: تعالوا واتقوا هللا، وإال ستواجهون 

ذااب قاسيا ابلذلة واخلزي بعد املمات. وستواجهون غضب هللا الذي ال هناية له. ع
 ( 8-6م، ص:10/7/1902)احلكم، العدد: 

 اجتنبوا التقاليد يف شهر احملرم
ُعرض سؤال خطي من شخص: هل توزيع الطعام يف أايم احملرم إليصال الثواب 

 إىل روح اإلماَمني جائز أم ال؟ 
                                                 

هذه الظاهرة يف التفسري الكبري حيث قال ما مفاده: من  لقد وّضح اخلليفة الثاين   1
إن املؤسف حقا أن بعض اْلهال يف بالدان يعبدون جراثيم الطاعون أو جراثيم الكولريا. و 

عبادة إهلة اْلدري معروفة يف بالدان لتفرح تلك اإلهلة املزعومة وال تضرهم. )تلخيصا من 
 ( )املرتجم(23تفسري سورة البقرة آية: 
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الطعام إىل روح امليت جائز بوجه عام، ولكن جيب أال  : ثواب إطعامفقال 
ترافقه تقاليد تنم عن الشرك. إن العمل ابلتقاليد مثل الروافض غري جائز. )ذكر 

 (253احلبيب، للمفيت حممد صادق، ص 

 توزيع الطعام ابسم األموات
: أخربتين السيدة مغالين نور جهان، زوجة يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

شقيق مرزا غالم هللا خطيا بواسطة ْلنة إماء هللا بقاداين: كان املسيح املوعود 
  يقول: جيب أن تعطوا الطعاَم احملتاجني ابسم املوتى وال تعطوه املشايخ

 (229، ص2احملرتفني..... )سرية املهدي، اجمللد

  من الطريقة النقشبندية  وراد للصوفياءأبسلوب األذكار واألعدم الرضا 
: أخربين الشيخ كرم إهلي البتيالوي خطيا: يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

يف بيت يف أنباله، احتجنا إىل أن  حني كنا مقيمني مع املسيح املوعود 
عن أمر مل يكن دينيا بل كان يتعلق بدواء. انتخبين  نستفسر من حضرته 

بعد االستئذان، كان حضرته وحيدا يف  اإلخوة هلذا األمر فدخلُت غرفته 
غرفته. عندما تفرغت من تلقي اْلواب عن األمر املذكور، اغتنمُت الفرصة ألذكر 
 حاداث عين، فأذن يل حضرته بكل سرور. فقلُت: إنين مبايع سلفا ومن عائلة
)صوفية( نقشبندية، وأقوم ابألذكار واألوراد أيضا حبسب طريقتهم، وكنت ذات 
ليلة مشغوال يف ذكر "النفي واإلثبات" حبسب طريقتهم حبيث كنت أخّط حرف 
"ال" على وسط الصدر مث أرفعه إىل اْلبني، ومن هنالك كنت أمّرر كلمة "إله" 

 "إال هللا" على القلب. من على الكتف األيسر إىل أطراف أخرى، وأضرب جبملة
وبعد االستمرار يف هذا العمل إىل فرتة طويلة شعرُت بكيفية ممتعة مثل التيار 
الكهرابئي، بدءا من الرأس إىل القدمني وكانت كل ذرة من اْلسم متأثرة هبا. مث 
تفاقمت هذه الكيفية حَّت شعرت كأهنا تفوق قدرة احتمايل، وخلُت أنه إذا 

كثر فعلى األغلب سأسقط من السرير مغشيا علّي. وملا  تفاقمت هذه احلالة أ
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كنت وحيدا، خطر ببايل أنه لو رآين الناس يف الصباح ساقطا على هذا النحو، 
قد يظنون أن ذلك نتيجة تعاطي املخدرات، فتخليُت عن الذكر قصدا. وملا كان 

ت الليل قد مضى معظمه فغلبين النوم سريعا، وعندما استيقظت يف الصباح كان
حاليت قد عادت إىل سابق عهدها. مث كررُت العمل نفسه بعد ذلك عدة مرات، 

 ولكن مل حتدث احلالة نفسها. 
عند ساع ذلك: هل تريد أن تنشأ احلالة نفسها مرة أخرى؟ قلت:  فقال 

هذا ما أمتناه. قال: ملاذا تريد ذلك؟ قلت: كانت تلك احلالة متسمة بنوع من 
يف اْلواب: جيب أال  مثلهما يف أّي شيء آخر. قال  املتعة واللذة مل أالحظ

وحاسبا  يعبد املرُء هللَا تعاىل من أجل املتعة، بل جيب أن يعبده تنفيذا ألمره 
العبادة واجبة عليه، ولو شاء هللا ألمكن أن تتولد فيه لذة أفضل منها. لو قام املرء 

كيفيٌة للنفس، فالعبادة   ابلعبادة واضعا اللذة يف احلسبان، فاملعلوم أن اللذة
للحصول عليها إمنا تكون التّباع النفس فقط. ولكن جيب أن يعبد املرُء هللَا تعاىل 
يف كل األحوال، فإذا حصلت اللذة أو مل حتصل، فهذا عائد إىل مشيئة هللا. مث 

: الكيفية اليت الحظتها إمنا هي مبنـزلة عجائب الطريق وَغوله للسالك، قال 
أّي دليل أكرب على كوهنا مؤقتة من أنك تريد أن تعود إليك احلالة  وهي مؤقتة.

نفسها، ولكنها مل تتسن لك مع قيامك ابلذكر ابلطريقة نفسها. وأان أخربك بعمل 
تنشأ فيها لذة دائمة لن تزول. ذلك العمل هو اتّباع السنة والتأسي أبسوة سيد 

الذي هدفه نيل رضا هللا تعاىل. فال تّتبْع اللذات الفانية. مث قال:  الكونني 
 كذلك إن اجتناب املنهيات أيضاضروري.  جيب أداء الصالة ابخلشوع واخلضوع

 ( 68-67، ص2)سرية املهدي، اجمللد

 ال ختتاروا أسلواب خاطئا للمنع من البدعات
 حممد إساعيل وقال: : حدثين الدكتور مرييقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

لقد اعتاد ميان إله الدين الفيلسوف، وكذلك املولوي اير حممد بعده يف زمن معني 
إزالة األقمشة املعلَّقة على القبور، وقد مجع ميان إله الدين بعض النقود أيضا 
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ببيعها. وكاان يظنان أهنما بذلك يقضون على البدعات والشرك. عندما سع 
لك، عّد هذا العمل غري جائز، عندها امتنعا من ذلك ذ املسيح املوعود 

 ودفعا النقود لنشر اإلسالم.   
أقول: اإلسالم ال مينع من األمور غري املسموحة فقط، بل مينع أيضا من اختيار 

، 1أساليب غري مسموحة يف األمور املسموحة أيضا. )سرية املهدي، اجمللد
 ( 780ص

 وجه الفائدة يف بعض التقاليد 
: حدثين الدكتور مري حممد إساعيل وقال: ل الصاحبزاده مرزا بشري أمحد يقو 

يف هذا البلد هناك بعض التقاليد الشائعة اليت يُعمل هبا مبناسبات الوالدة واملوت 
ما كان يرفضها كلّيا مثل أهل  والزواج وما إىل ذلك، ولكن املسيح املوعود 

فائدة، عدا تلك اليت ُوجد فيها احلديث، بل كان جيد فيها وجها من أوجه ال
جانب من الشرك أو اليت ختالف اإلسالم، وكان يقول أهنا ُوجدت لفائدة كذا أو 
لضرورة كذا. فمثال إن عادة دفع بعض النقود للعائلة اليت يتزوج فيها الشاب أو 
 الفتاة )النُّقوط(. قد بدأت نظرا إىل املساعدة املالية املتبادلة، ولكنها أخذت اآلن

 ( 744، ص1صبغة تقليد يتسبب يف اإلحراج والضرر. )سرية املهدي، اجمللد
 قراءة الفاحتة بغية إسقاط الذنوب

)لظنهم أهنا  سلمامل: هناك عادة قراءة الفاحتة بعد وفاة قيل للمسيح املوعود 
 ، فهل هلا أصل يف الشريعة أم ال؟ تُسقط الذنوب(

 : ال ذكر هلا يف القرآن وال يف السنَّة. قال 
وال  1: ال يصح اإلسقاطقيل: ماذا إذا فُهم أنه دعاء للمغفرة فقط؟ قال 

الدعاء هبذه الطريقة، ألن ذلك يفتح ابب البدعات. )بدر، العدد: 
 ( 3م، ص:19/4/1906

                                                 
 املقصود إسقاط الذنوب عن امليت. )املرتجم(  1



 فِقْهُ املَسِيْح 344
 

 إسقاط الذنوب عن امليت
أن املشايخ يقفون قرب امليت وُيسقطون ذنوبه، هل هذا جائز أم ال؟  سئل 
: ال يوجد عليه دليل يف أّي مكان. لقد اخرتع املشايخ بدعات فقال 

وتقاليد كثرية مبناسبات املآمت واألعراس، ومنها هذا التقليد أيضا. )جريدة احلكم، 
 (10م، ص24/4/1903العدد:
 .1يديرون القرآن الذنوب، طريق إسقاط عوااخرت  مبناسبة أخرى: لقد وقال 

هذه إساءة إىل القرآن الكرمي يف احلقيقة. ال ميكن أن يُنشئ اإلنسان عالقة صادقة 
م، 16/3/1904مع هللا ما مل يكن نظره مركَّزا على هللا وحده. )البدر، العدد: 

 (6ص: 

 للميت  الفاحتةقراءة 
السؤال: يقرأ بعض الناس القرآن إليصال الثواب إىل امليت يف اليوم الثالث بعد 

 وفاته، هل يصله ثوابه أم ال؟ 
أصل لقراءة القرآن على هذا النحو...  يف الشريعة : ال يوجداْلواب: قال 

وإمنا تصل امليَت الصدقُة والدعاء واالستغفار. غري أن ثواب هذه القراءة يصل إىل 
 -واحلق أن املشايخ أموات روحانيا-إن صح التعبري، فإذا ُعّدوا أمواات  املشايخ

لقبلنا ذلك. إنين أستغرب حقا كيف يعّلق هؤالء الناس آماال على هذه األمور، 
وال يوجد هلذه األمور أدىن أثر فيه. لقد مات  لقد تلقينا الدين من النيب 

على هذا النحو؟ لقد ظهرت  أيضا، فهل قرأ أحد القرآن هلم الصحابة الكرام 
هذه البدعة أيضا للعيان بعد قرون مثل بدعات أخرى. )البدر، العدد: 

 (6-5م، ص16/3/1904
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ناولهجيلس العاملون هبذا التقليد بصورة حلقة ويقرأ كل واحد منهم شيئا من القرآن مث ي  1

جبنبه وهلّم جرا. فعلى هذا النحو يديرون القرآن على مجيع اْلالسني يف احللقة.  لسَ اْلا
 )املرتجم(
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 قراءة الفاحتة  والقرآن للميت يف اليوم الثالث من وفاته
 السؤال: ما حكم الذين جيلسون لقراءة الفاحتة للميت؟

أنه كان  النيب عن : هذا ال يصح، بل هو بدعة. ال يثبت اْلواب: قال  
م، 16/3/1904يفرش البساط وجيلس عليه ويقرأ الفاحتة. )البدر، العدد: 

 ( 6ص:

 قراءة القرآن والفاحتة
قال أحد اإلخوة: كنت قد نذرُت أبين عندما أانل الوظيفة سأضع جانبا بقدر 

املسمى "مرشد ابسم الشيخ نصف املليم من كل روبية وسأطبخ به الطعام، 
 أن يقرأ عليه الفاحتة مث أوزعه على الفقراء، فما قولكم يف ذلك؟  1املرشدين"

: الصدقة جائزة يف كل حال وبكل طريقة، ميكن أن يعطيها اإلنسان قال 
َمن يشاء، ولكن ال أدري ما الفائدة من قراءة الفاحتة وملاذا يفعلون ذلك؟ أرى 

إذ يقرأون شيئا من القرآن على الطعام؛ وهي تنم عن  عادة سائدة يف بالدان
. فلك أن تطعم الفقراء واملساكني إن شئت. الشرك، وال تثبت من سنَّة النيب 

 (4م، ص31/3/1903)جريدة احلكم، العدد:

 )األربعينية( إحياء الذكرى األربعني لوفاة أحد  
: هل االحتفال ابليوم األربعني بعد ُعرض سؤال شخص على املسيح املوعود 

: "هذه العادة خارجة عن السنة". )بدر، وفاة أحد جائز أم ال؟ فقال 
 (.4م، ص:14/2/1907العدد: 

 

                                                 
  . )املرتجم(رمحه هللا لعل املراد منه هو الشيخ عبد القادر اْليالين 1
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 وعلى ختم قراءة القرآن الكرمي األجرة على إمامة الصالة
ردًّا على سؤال: إن قراءة كالم هللا املقدس )أي القرآن الكرمي( خبلطه  قال 

 هو إساءة أدب، ويفعل املشايخ ذلك للحصول على األرغفة فقط. ةسيئ مورأب
 اور يتلون سالقرآن على الطعام وما شاهبه عندما يتلون املشايخ يف هذا البلد إن 

هذا   (.42)البقرة:  َواَل َتْشتَـُروا آِباَييت مَثًَنا قَِلياًل  .ربأك لتكون األجرة منه طويلة
َبع يف البنجاب يف هذه األايم يثري االعرتاض عندي كفر. إن أسلوب الصالة املتـَّ 

، واإلمام مثله ال يصلح شرعا، معّيننيدائما. املشايخ يؤّمون الصالة نظرا إىل أانس 
الصحابة، فلم حيدث قط أْن أمَّ أحدهم مقابل  حياة نظري يف األمر وال يوجد هلذا

كمة العليا. ذات مرة ّكرب األجرة. وإذا ُعزل إمام من مسجد تُرفع القضااي إىل احمل
أحد املشايخ املزعومني ست أو سبع تكبريات يف صالة اْلنازة، فسأله الناس عن 
ذلك فقال: املرء يتذكر أعماال من هذا القبيل إذا مارسها كل يوم، أما هنا فيموت 
ابلكاد شخص واحد يف السنة فكيف ميكن أن أتذّكر؟ ال أتيت جنازة إال عندما 

 أن الناس ميوتون أيضا.  أكون قد نسيتُ 
يف بعض احلارات  1كان هناك شيخ ميكث هنا، حيث عّينه السيد املريزا احملرتم

فيها قصريو  احلارة اليت ُعيِّنتُ أهل املعينة. فجاء ذات يوم ابكيا شاكيا وقال:  
القامة، لذا القماش الذي سأانله عند موت أحد سيكون صغريًا، وقد ال يصلح 
لُيصنع منه رداء أيضا. إن حالة هؤالء الناس يف العصر الراهن مرتدية جدا. تقول 

م، 3/1903/ 27الصوفية أبن القلب يقسو أبكل مال امليت. )البدر، العدد: 
 (.73ص

 رات تفاداي للطاعوناخلروج من املدينة يف التظاه
لقد تطرق احلديث إىل الذين خيرجون يف الهور للصالة لُيحَموا من الطاعون، 

: إهنم يذهبون إىل اخلارج ليصّلوا هنالك، وخيرجون يف التظاهرات ولكن فقال 
                                                 

منه والده املرحوم. (املرتجم) � يقصد املسيح املوعود  ١   1
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ال يسّوون حساهبم مع هللا تعاىل، وال يبدو أهنم عازمون على إحداث تغري حسن 
ُيالَحظ فيهم التجاسر والوقاحة نفسها؟ إذا حدث تغرّي يف أنفسهم، وإال ملاذا 

صادق فال ميكن أن يبقى الطاعون على حاله. من الغريب حقا أنه عندما أقول 
ا حسنا واستغِفروا هللا، وتصاحلوا مع هللا، يستهزئون  هلم أن اخُلقوا يف أنفسكم تغريُّ

هو عالجه  بكالمي هذا ويسخرون منه، واآلن يقولون أبنفسهم أن الدعاء
الوحيد، ويقولون أيضا مشريين إيّل أبن الطاعون جاء بسببه هو ألنه اّدعى كذاب 
وافرتاء. ولكنين أستغرب وأأتسف على كالمهم، إذ أان موجود ساملا غامنا على 
الرغم من ادعائي الكاذب، مع أن الطاعون جاء بسبيب أان حبسب زعمهم. وأان 

ر غريب حقا إذ ال حيدث يف احملاكم الدنيوية الذي أُعطيُت وعد احلماية، هذا أم
أيضا أن يُطَلق سراح جمرم حقيقي وُيشَنق مكانه شخص بريء. هل هذا الظلم 
واْلَوُر مياَرس عند هللا حبيث يبقى حمفوظا ومصوان َمن أُرسل الطاعون جزاء أعماله 

قول: ويُعطى وعد احلماية وميثِّل هذا الوعد آية، وميوت اآلخرون ابستمرار؟ أ
فليفكر أحد يف هذا فقط وليقل عدال وإنصافا: هل ميكن أن َيْسلم املفرتي على 
هللا ويوَعد حبماية كل من كان يف داره أيضا ويوعد إبطالق السكني على رقاب 

 (3م، ص: 10/6/1904اآلخرين؟ )احلكم، العدد: 

 ما حكم القول: "اي شيخ عبد القادر اجليالين"؟
 "اي شيخ عبد القادر اْليالين، شيئا هلل" أم ال؟ السؤال: هل جيوز القول 

 : كال ال جيوز أبدا ألنه ينايف التوحيد. اْلواب: قال 
 السؤال: ما دام توجيه اخلطاب إىل الغائب واحلاضر واردا فما احلرج يف ذلك؟ 

: الناس يف بطالة أحياء يُرزقون، فإذا انديتموهم من هنا هل يُرّد اْلواب: قال 
أحد منهم؟ كذلك إذا انديتم السيد عبد القادر واقفني عند قربه يف بغداد فلن يـَُرّد 

(، 61)غافر: اْدُعوين َأْسَتِجْب َلُكمْ جييب، كما قال:  عليكم، لكن هللا 
 ا يُعمل مبا ينايف التوحيد.لكن هل يستجيب أحد من أصحاب القبور؟ فلماذ

 السؤال: فما دام هؤالء أحياء فكيف نِصفهم ابألموات؟ 
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: احلياة أمر آخر، وال يستلزم أن يسمع األموات نداءان أيضا، اْلواب: قال 
حنن نقر أن هؤالء أحياء عند هللا، لكننا ال نقبل أهنم يقدرون على السماع أيضا، 

حنن أيضا أحياء ومع ذلك ال نقدر على وحده موجود يف كل مكان.  فاهلل 
ساع النداء من أمرتسر أو الهور. ال شك أن أولياء هللا والشهداء أحياء عند هللا، 
لكننا ال نستطيع أن نصفهم أبهنم يسمعون كل شيء وحيضرون يف كل مكان. 
فمجيب الدعوات والقادر هو هللا وحده، فاإليقان هبذا األمر هو اإلسالم، والذي 

ه يرتك اإلسالم، مث كم من املخجل أهنم يقولون اي شيخ عبد القادر اْليالين يرتك
أو اي أاب بكر أو اي عمر! إال أن إخوهتم القائلني اي علي  وال يقولون اي حممد 

موجودون. فالتخصيص بال مربر شرك. حني يزداد حب شيء سوى هللا يصبح 
اإلسالم إلرساء دعائم اإلنسان أصم أبكم، وهذا ينايف اإلسالم. لقد جاء 

التوحيد، فإذا تصرف املرء خالف التوحيد فما معىن كونه مسلما؟ من الغريب أن 
الذين جيعلهم هؤالء شركاء هللا قد انلوا هذه املكانة بتمسكهم ابلتوحيد فقط. لو  
كان هؤالء أيضا قائلني "اي" مثلهم، ملا انلوا هذه املكانة قط. بل احلق أهنم أطاعوا 

فنالوا هذه الدرجة. إًذا، إن الناس املذكورين يرتكبون نوعا من الشرك   هللا 
 ( 12، ص:م10/3/1904كالشيعة والنصارى. )احلكم، العدد: 

 االحتفال مبناسبة مولد النيب 
 : إن ذكر النيب ؟ فقال سأل شخص عن االحتفال مبولد النيب 

مستحسن جدا، بل قد ثبت من احلديث أن الرمحة تنـزل بذكر األنبياء واألولياء، 
حُتدث خلال  بدعاتوقد رغَّب هللا نفسه يف ذكر األنبياء، لكن إذا أضيفت إليه 

يجب أن جتعلوا هللا يف منـزلة تليق به، وجتعلوا النيب يف فيف التوحيد، فهي ال جتوز، 
يف هذه األايم تكثر فيها   يُذكر فيها مولد النيب  منـزلة تليق به. اجملالس اليت

كلمات تنم عن البدعة، والبدعات تنايف مشيئة هللا. إذا مل يكن يف الكالم ما ينّم 
ووالدته ووفاته مدعاة للثواب. ال جيوز  عن البدعة فهو وعظ. فذِكر بعثة النيب 

يف األمر ويقولون إن  لنا أن نصنع شرعا أو كتااب جديدا لنا. بعض املشايخ يغالون
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االحتفال ابمليالد حرام. أتساءل: إذا كان حراما فمن سوف تتبعونه؟ فالذي يُذكر 
 أكثر ينشأ احلب جتاهه ويتقوى.  

ال جيوز، أىّن هلؤالء العمهني أن يعرفوا أن روح  الوقوف عند ذكر مولد النيب 
قد حضرْت؟ بل حيضر هذه اْللسات عادًة أصحاُب السلوك السيئ  النيب 

 هناك؟ وأين ورد أن روحه  واألنذال، فكيف ميكن أن حتضر روح النيب 
( جيب وضع كال 37)اإلسراء:  َواَل تـَْقُف َما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلمٌ حتضر أصال؟ 

فهو بعيد عن  النيب األمرين يف االعتبار، فما دام "الوهايب" ال يستوعب عظمة 
هللا. فقد أفسد الدين هؤالء القوم أيضا. حني يُذكر نيبٌّ أو ويل يصرخون قائلني: 
ما أفضليتهم علينا؟ مل يستفيدوا من خوارق األنبياء. أما الفرقة الثانية فقد أشركوا، 
حَّت إهنم سجدوا للقبور، وبذلك ضيعوا إمياهنم. ال نقول أِن اعبدوا األنبياء. كال، 

ينـزل الغيث الذي ال نقدر عليه،  بل جيب أن تفكروا وتتدبروا. معلوم أن هللا 
الغيث. مث انظروا أن احملارة كوتظهر بعده اخلضرة والنضرة. األنبياء أيضا هم  

واللؤلؤة كلتيهما خترجان من البحر كما أن احلجر واملاس أيضا خيرجان من اْلبل، 
خلق هللا الناس خمتلفني. األنبياء هم أسى  لكن قيمة كلٍّ منها خمتلفة. كذلك قد

وجود ممتلئ حبب هللا. أّي كفر أكرب من أن حيسبهم املرء مثله؟! بل قد وعد هللا 
  أن الذي حيبهم سيُـَعّد منهم. فقد قال النيب  ذات مرة إن يف اْلنة مكاان

سأكون فيه وحدي دون غريي. فبكى صحايب وقال: اي سيدي أان أحبك فأين 
: ستكون أنت أيضا معي. فاحلب الصادق هو الذي ينفع. ون؟ قال سأك

املشرك ال حيب حبا صادقا، فحسبما الحظت، إن يف الوهابيني شطارة ودهاء، 
وليس هلم نصيب من التواضع واالنكسار، وكأهنم آريون بني املسلمني إذ ينكرون 

ص أبدا ما مل حيَظ اإلهلام مثل اآلريني. ال ميكن لإلنسان أن يصل إىل هللا ابلقص
 ابليقني مباشرة. والذي يؤمن ابهلل إمياان كامال ال بد أن ينصبغ بصبغة هللا نوعا ما. 
أما الفريق الثاين فليست فيهم أية روح سوى عبادة القبور وعبادة الشيخ، وقد 
هجروا القرآن الكرمي. لقد جعلكم هللا "أمًة وسطًا"، واملراد من الوسط هو السالك 

ُتْم  :ة االعتدال اليت ختلى عنها كال الفريقني. ويقول هللا على جاد ِإْن ُكنـْ
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يقرأ القرآن على  (، فهل كان النيب 32)آل عمران:  حتُِبُّوَن اَّللََّ فَاتَِّبُعوين 
قرأ على رغيف واحد لقرأان على ألف رغيف، إال أنه  األرغفة مثال؟ لو كان 

َنا ِبَك َعَلى ني بلغ القارئ إىل اآلية استمع للقرآن الكرمي برتتيل، وبكى ح َوِجئـْ
وقال: كفى، ال أستطيع السماع أكثر.  بكى (، 42)النساء:  َهُؤاَلِء َشِهيًدا

فلعله فكر كيف يكون شهيدا. أان أيضا أحب أن أجد أي حافظ للقرآن الكرمي 
أسوة يف كل جمال، فيجب أن  ويقرأ برتتيل فأسع منه القرآن. لقد ترك لنا النيب 

بفعل كذا أم ال،  نتأسى به. وكفى ابملؤمن الصادق أن يتأكد مما إذا قام النيب 
جده األكرب وجديرا ابلتعظيم،  وإن مل يفعل فهل أمر به أم ال؟ كان إبراهيم 

؟ )البدر، العدد: كما حيتفل هؤالء الناس  مبيالده فلماذا مل حيتفل 
 (74-73م، ص: 27/3/1903

 أصحاب الزوااي وبدعاهتم 
: من اْلدير ابلتأمل تسمية كل مسلم مسلما؟ إمنا املسلم من يقول أبن قال 

نيب والقرآن الكرمي كتاب ساوي. ومعىن ذلك  اإلسالم حق وأن سيدان حممدا 
أنه يقر أبنه لن خيرج عن هذا، ال من حيث االعتقاد وال من حيث العبادة، وال 

 من حيث األعمال، بل سيكون كل كالمه وعمله ضمن هذا اإلطار حصرا. 
فانظروا اآلن ابلعدل ماذا يفعله أصحاب الزوااي يف العصر الراهن مقابل هذا 

فما جواهبم يوم القيامة على سؤاله:  إذا كانوا ال يعملون بكتاب هللا التعليم؟ 
"ملاذا مل تعملوا بكتايب؟"؟ يف العصر الراهن يالحظ الطواف حول القبور 

، لكنين أسأل: 1ذكر أرّه""واْللسات مع املومسات وأساليب شَّت للذكر ومنها 
 هبا رسوله؟ َمن يدرك عظمة كتابة كل هذه األمور يف كتابه ومل خيرب  أََنِسَي هللا 

 . ال بد له من اإلقرار أبنه ال جيوز اخلروج عّما قاله النيب  الرسول 

                                                 
املبتدعون خُيرجون عند ترديده صوات كصوت "اره" نوع معني من الذكر ابتدعه املتصوفة   1

  املنشار. )املرتجم(
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كل ما يُعَمل به خالف كتاب هللا بدعة، وكل بدعة يف النار. املراد من اإلسالم 
أال ينحرف اإلنسان عن القانون احملدد مطلقا. فال حيق ألحد أن يصنع شريعة مرة 

اك بعض من أصحاب الزوااي الذين يلبسون أسورة، ويستخدمون بعد أخرى. هن
فليسأهلم  ويسمون أنفسهم "احملصنات دائما"، احلناء، ويلبسون دوما ثيااب محراء

كان رجال، فما الذي أصاهبم حَّت يتشبهون ابإلانث وهم   أحٌد: إن النيب 
يق سوى وال كتاب سوى القرآن وال طر  ليس لنا مبدأ إال سنة النيب  رجال؟

السنة. ما الذي شجعهم على أن يبتكروا هذه األشياء من عندهم؟ فهم يقرأون 
القصائد بدال من القرآن الكرمي، مما يتبني منه أن قلوهبم معرضة عن القرآن. يقول 

مل يتبع من إن الذي يّتبع كتايب سيخرج من الظلمات إىل النور، وإن  هللا 
 ( 59م، ص: 13/3/1903ر، العدد: الكتاب فسوف يرافقه الشيطان. )البد

 تقاليد الرقص والغناء  
ظل إظهار األسف جاراي على تصرفات أصحاب الزوااي املختلفني وأحواهلم، 

: وخاصة املتورطني منهم يف تقاليد الرقص والغناء وغريها من البدعات، فقال 
يف طبع اإلنسان َمَلكة االستمتاع، فهو يستمتع ابلرقص والغناء، لكنه يكون 
خمدوعا حني يزعم أنه يستمتع هبذا الشيء. فاحلقيقة أن النفس تريد املتعة فقط، 
سواء كان املقال يتضمن مدح هللا أو الشيطان، وعندما يصاب هؤالء بذلك 

نظرهم. )بدر، العدد:  سيني يف ويستغرقون يكون مدح الشيطان أو هللا 
 ( 6-5م، ص19/3/1908

  املتجددةالنساك والزهاد تصرفات 
: إنين أستغرب أن كثريا من الناس املعاصرين يتظاهرون بكوهنم زهادا قال 

ونساكا، ولكن ليس هلم هدف إال إشباع رغباهتم. إهنم بعيدون عن الدين 
احلقيقي أميا بُعد. الدنيا اليت يّتبعها عامة الناس يتوه وراءها هؤالء أيضا. يُدخلون 

شاهبها من األمور اليت ال يف عباداهتم الرتكيز وحبس النفس والشعوذات وما 
عالقة هلا بعبادة هللا بل تتعلق بعبادة الدنيا. ميكن أن يشاركهم يف هذه التمارين 
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واألعمال هندوسي كافر ومسيحي مشرك أيضا، بل ميكن أن يسبقهم. الناسك 
احلقيقي هو الذي يتنحى عن أهواء الدنيا الفاسدة ويقبل لنفسه حياة املرارة، 

ان وجيد قوة إميانية. املرشدون وأصحاب الزوااي املعاصرون إما عندها ينال العرف
أهنم ال يهتمون ابلصالة اليت هي عبادة من الدرجة العليا، أو يصّلوهنا بسرعة 
هائلة كأهنا إاتوة، ويبذلون أوقاهتم يف عبادات اقرتحوها من عند أنفسهم مل أيمر 

ه" تتضرر به ِكْليتا اإلنسان بشدة هبا هللا ورسوله. لقد اخرتعوا ِوردا اسه "ذكر أرّ 
وميوت بعض  متناهية. ويصاب البعض ابْلنون نتيجة املشقة من هذا النوع

حيسبهم اْلهال أولياء هللا. إن سبل مرضاة هللا اليت  آخرون، فمن يصيبهم اْلنون
 وورعه حددها هللا تعاىل بنفسه ليست بقليلة. إن هللا حيب تقوى اإلنسان

لصدق والصفاء، ويتبتل إليه اتركا الكدورات الدنيوية. إن هللا واخلضوع أمامه اب
تعاىل قادر على كل شيء. على املرء أن يصّلي ابخلشوع. الصالة تنـزه اإلنسان 
متاما. ابإلضافة إىل الصالة جيب عليه أن يكون تركيزه موجَّها إىل هللا قياما 

رمي يف نعت عباده، وهو وقعودا. هذا هو املقصود احلقيقي الذي ذكره القرآن الك
أهنم يذكرون هللا قياما وقعودا ويفكرون يف قدراته. الذكر والفكر كالمها عبادة. 
الفكر يزيد من عاطفة الشكر. على اإلنسان أن يفكر ويتدبر أن هللا تعاىل خلق 
األرض والسماء واهلواء والسحاب والشمس والقمر والنجوم والكواكب كلها 

 املعرفة.  لفائدته. فالفكر يزيد
ابختصار، إن عباد هللا األطهار يذكرونه يف كل حني وآن. يقول قائل يف هذا 
املوضوع ما مفاده: كلما غفل اإلنسان عن ذكر هللا كان كافرا. الناس يف هذا 

يستعجلون حَّت هللا تعاىل هم اآلخرون العصر ال يصربون. والذين مييلون إىل 
ة وال ينتبهون إىل أنه قد ورد يف القرآن يريدون أن ينالوا كل شيء بنفخة واحد

الكرمي أن الذين جياهدون يهتدون. العالقات ابهلل كلها تتوقف على اجملاهدات. 
وحني يرّكز اإلنسان على الدعاء تتولد الرقة يف قلبه ويتقدم على سبل هللا أكثر 

ىل فأكثر حَّت يصافح املالئكة. لقد اخرتع املتنسكون املعاصرون بدعات كثرية إ
درجة أْن حيفظ بعضهم أوراد اهلندوس وحيسبوهنا مقدسة. كان أخي مولعا 
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ابلرايضة، فجاءه ذات مرة مصارع، وعندما أوشك على املغادرة أخذ أخي جانبا 
وقال له: سأعطيك حتفة عجيبة ومثينة جدا. قال ذلك مث قرأ وردا وقال أبنه مؤثر 

ت حاجة إىل الوضوء وال إىل جدا حبيث إنه لو ُقرئ مرة واحدة صباحا ملا بقي
الصالة على مدى النهار كله. هؤالء الناس يسيئون إىل كالم هللا، ويرتكون 

وخيبطون خبط عشواء. يزداد  ُهًدى لِْلُمتَِّقنيَ الكالم املقدس الذي وِعَد فيه 
 ذات مرة رأى النيب . املرء إمياان إذا عمل أبوامر هللا وثبت على التوكل عليه

: ملاذا تفعل ذلك؟ قال: أمجعها للغد. قال جيمع التمور، سأله النيب  بالاًل 
 لقد قال : أال تؤمن إبله الغد؟  ذلك لبالل فقط ومل يقل لكل واحد. ال

م، 1/8/1907يُنَصح على قدر فهمه. )بدر، العدد: شخص شك أن كل 
 (3ص: 

  اجملاهدة احلقيقية
ين أقوم أبنواع اجملاهدات، أما اآلن قال شخص: لقد زرُت النُّّساك أوال، فجعلو 

: اقرأ القرآن من فقد ابيعُتك فماذا علي أن  أفعل؟ قال املسيح املوعود 
جديد وتدبَّر معانيه جيدا. وصلِّ حبضور القلب، واعمل أبوامر الشريعة. هذا كل 
 ما جيب على اإلنسان فعله، وبعد ذلك تبدأ أفعال هللا. إن الذي يطلب رضا هللا

 )املرجع السابق( تعاىل. ابلتواضع يرضى عنه هللا تعاىل

 املرشدون املعاصرون
، منهم جيعلون العاهرات مريدات هلمكثريا ما : املرشدون املعاصرون  قال 

قائمني على تصرفاهتم السيئة  . يبقى هؤالء الناسلهندوسلبعض املرشدين 
ومهما كانت وكفرهم، ويصبح الناس مريدين هلم أبداء النقود فقط للمرشد، 
أاب جهل  أعماهلم سيئة ال يرون فيها غضاضة. لو كان ذلك جائزا الختذ النيب 

مريدا له واستمر يف عبادة أصنامه ومل تكن هناك حاجة إىل هذا القدر من النـزاع 
 . )املرجع السابق( بعينها والشجار، ولكن هذه األمور كلها إمنا هي ذنوب
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 ابسم أحدإبقاء خصلة واحدة من شعر الرأس 
ُعرض سؤال أن بعض الناس يربّون خصلة واحدة من الشعر على رأس الطفل 

: غري جائزة، جيب أال يُفعل ذلك. ابسم مرشد مثال، فما حكمها؟ قال 
 ( 5م، ص14/3/1907)البدر، العدد: 

  توزيع الطعام يف املقربة ابسم امليت
استفسر شخص أن بعض الناس أيخذون أرغفة أو شيئا آخر إىل املقربة ويوزعوهنا 

: إمنا على الفقراء واملساكني بعد دفن امليت، فما قولكم يف ذلك؟ قال 
األعمال ابلنيات، إذا كانت النية أن املساكني جيتمعون هناك عادة، وثواب 

امليت فورا لَنفعته وُغفر  الصدقة يصل إىل امليت، لذا لو ُدفعت الصدقة بعد دفن
له بسببها، فهذا جيد. أما إذا فُعل ذلك تقليدا فقط فال جيوز، ألنه ال ثواب فيه 

 (2م، ص:16/2/1906للميت وال ينفع املتصدقني. )بدر، العدد: 

 واالشرتاك يف ذلك اجمللسصْنع التابوت يف شهر احملرم 
ون اجملالس، فما حكم ُعرض سؤال: يصنع الناس اتبوات يف شهر حمرم ويعقد 

م، 14/3/1907جريدة بدر، العدد: : هذا ذنب. )االشرتاك فيها؟ قال 
  (5ص

 توزيع الشراب واألرز يف اليوم العاشر من شهر حمرم
يوزّع بعض الناس شرااب وطعاما مثل األرز سأل القاضي ظهور الدين أكمل: 

يف سبيل هللا  إذا كانوغريه يف اليوم العاشر من شهر حمرم، فما قولكم يف ذلك 
 بنية إيصال الثواب؟ و 

: إن حتديد اليوم والوقت ملثل هذه األمور تقليد وبدعة، والتقاليد مثلها قال 
تدفع إىل الشرك رويدا رويدا، فال بد من اجتناهبا، ألن عاقبتها ليست جيدة. قد 

ابسم تكون هذه التقاليد قد بدأت بنية صادقة ولكنها أخذت اآلن صبغة الشرك و 
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غري هللا، لذا أحسبها غري مشروعة. وما مل تُقتَـَلع وتستأصل هذه التقاليد ال ميكن 
 إزالة املعتقدات الباطلة. )املرجع السابق( 

 ذْكر أرّه""حكم 
سأل شخص: الطريقة اليت ابتدعها الصوفية ابْللوس هبيئة كذا وكذا من أجل 

وكذلك الكتاب "ذِكر أرّه" الرتكيز، مث الضرب على الصدر أبسلوب كذا وكذا، 
 وما شاهبه من الكتب، هل هي مسموحة؟

: كال، بل هي ِبدٌع كلها و"حسبنا كتاب هللا"، القرآن الكرمي. األشياء فقال 
قط  وأصحابه  اليت ابتدعها هؤالء الناس اآلن مل تكن موجودة يف زمن النيب 

 ُكونُوا َمَع الصَّاِدِقنيَ ل: فهي ِبدع الناس املعاصرين وجيب اجتناهبا. غري أنين أقو 
(، فإذا بقي اإلنسان يف صحبة الصاحلني حَلُّلت كثري من املشاكل 119)التوبة: 

بفضل هللا تعاىل. كان الشيخ عبد القادر اْليالين، رمحة هللا عليه، إنساان صاحلا 
ن جدا ومقبوال عند هللا ويقول أبن الذي أراد أن يهتدي إىل طريق هللا جيب عليه أ

وابتدعنا أشياء من  يقرأ القرآن الكرمي. ولكن إذا أضفنا شيئا إىل ما بّينه النيب 
عندان أو خالفناه سيكون ذلك كفرا. وكما تكّونت يف هذا الزمن ِفرق كثرية يف 
العلماء، كذلك تكّونت يف الصوفية أيضا، ويبتدع كلٌّ منهم ما حيلو له. لقد آلت 

جة إىل اإلصالح. لذلك أرسل هللا تعاىل يف هذا حالة الدهر إىل أن كل شيء حبا
الزمن جمددا سِّي املسيح املوعود الذي كان يُنتظر منذ فرتة طويلة، وقد أنبأ عنه 
األنبياء كلهم، ومتىّن الصلحاء الذين سبقوه أن جيدوا عهده. )بدر، العدد: 

 (5م، ص: 15/11/1906

 ما حكم استخدام السُّْبحة؟
قال شخص: يقول املعارضون أبنكم تصّلون ولكن ال حتملون السُّْبحة. فقال 

 أين كانت السُّْبحات عند الصحابة : .؟ بل اخرتعها الناس فيما بعد
يُروى عن شخص أنه كان مير يف طريق ويف يده سُّْبحة كبرية وهو يردد اسم هللا 



 فِقْهُ املَسِيْح 356
 

من أحد يذكر حبيبه ابلّعد عادًّا حبات السُّْبحة، فرأته امرأة عجوز وقالت: هل 
واحلساب؟ فرمى السُّْبحة يف احلال. إًذا، إن نِعم هللا تفوق احلساب، من يستطيع 

 ( 2م، ص:22/3/1906إحصاءها؟ )بدر، العدد: 
الذي ميرر حبات  :سأل سائل عن السُّْبحة: ما قولكم يف السُّْبحة؟ فقال 

دد فحسب. فلكم أن تدركوا اآلن السُّْبحة يكون هدفه العدُّ، ويريد أن يُكمل الع
إما أنه سيكمل العدد أو يركز. واضح متاما أن الذي يفكر يف إكمال العدد ال 
يستطيع أن يتوب توبة صادقة. إن األنبياء عليهم السالم والكمَّل الذين حيظون 
مبتعة حب هللا ويكونون فانني يف حب هللا ال يهتمون ابلعدد وال يرون له ضرورة. 

حلق يذكرون هللا تعاىل دائما، وحيسبون مسألة العدد وفكرته سخيفة. هل إن أهل ا
يذكر أحد اسم حبيبه ابلعد واحلساب؟ إذا كان أحد حيب هللا حبا حقيقيا وكان 
متوجها إىل هللا كليا لن تنشأ يف قلبه فكرة العدد أصال، بل سيحسب هذا الذكر 

ابملتعة والذوق أكثر ويظل  غذاء روحه، وبقدر ما يقوم هبذا الذكر بكثرة يشعر
يتقدم فيه. ولكن إذا كان العدد هو املقصود فسيكمله حاسبا إايه إاتوة حمضة. 

 (3م، ص:10/6/1904)احلكم، العدد: 
يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد:حدثين ميان عبد هللا السنوري وقال: جاء أحد 

اقرْأ عليها الصالة إىل حضرته بُسبحة هديًة، فأعطانيها حضرته قائال: خذها و 
ا. على النيب   . وكانت تلك السُّبحة مجيلة جدًّ

استخدام السُّبحة عموًما. )سرية  أقول: مل يكن حيب املسيح املوعود 
 (166ص:  1املهدي، اجمللد

  بركة الرقية بسورة الفاحتة
الرقية مثل  : مل يكتب املسيح املوعود يكتب بري سراج احلق نعماين 

الدراويش والنساك املعاصرين قط. اتفق له أن كتب الرقية أربع أو مخس مرات، 
وبيان ذلك أن خليفة نور الدين من جامون مل يُرزق ابألوالد، فطلب من املسيح 

: سندعو لك. قال الدعاء للحصول على األوالد، فقال   املوعود
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: سأكتب لك شيئا. مث طلب خليفة نور الدين: أرجو أن تعطيين رُقية، قال 
: ذكِّرين وسأكتبها لك. بعد ذلك مل ير نور الدين ذلك مرة أخرى فقال 

خليفة تذكريه لكتابة الرقية مناسبا من ابب األدب وقال للصاحبزاده مرزا حممود 
خذ الرقية من املسيح أن أي -الذي كان صغري السن حينذاك-أمحد سّلمه هللا 

 فكلما ذهب إىل حضرته وطلب منه أن يلّح على حضرته.  املوعود 
بكتابتها ولكن الصاحبزاده  قال له: اكتب الرقية خلليفة، فلم يرض حضرته 

: أان ال يوما: اي أبتاه: اُكتب الرقية له. قال  ظل يصر على ذلك حَّت قال
د أمحد على شيء ال يكاد يرتاجع عنه. أعرف كتابة التمائم، ولكن لو أصر حممو 

سورة الفاحتة كلها مع البسملة وسّلم الرقية إىل حممود أمحد، الذي  فكتب 
سّلمها بدوره إىل خليفة نور الدين فلبسها، فلم تلبث زوجته إال وقد حبلت، مث 

 أجنبت ابنا. 
جاءت رسالة من شخص غري أمحدي من حيدر آابد كتب فيها: أرجو أن ترسل 

يل: أان ال أعرف كتابة الرقية، أحِضر  يلَّ برقية مكتوبة بيدك املباركة. قال إ
الورقة سأكتب سورة الفاحتة ففيها الربكات كلها. فكتب سورة الفاحتة وأعطانيها 

 وقال: أرسْلها يف الربيد. 
جاءت رسالة شخص من "ماروار"، قال فيها: تندلع النار يف بيتنا تلقائيا وتصدر 

يبة جدا، ومنرض حنن وأوالدان يف كثري من األحيان. فأرجو أن تكتب أصوات مه
لنا رقية بيدك لنتخلص من هذه املشكلة سواء أكان من اِْلّن أو من شيء خبيث 

يل: أكتْب أنت من عندك. أان ال أعرتف ابِْلّن. فكتبُت أبمر  آخر. فقال 
ذه الرسالة على : أذِّن يف زوااي البيت األربع كل مساء. مث عرضُت همنه 

فقال: جيد، أرسْل الرسالة. مث وصلت من ذلك الشخص  املسيح املوعود 
بعد أسبوعني أو ثالثة قال فيها أبن النار مل تعد تندلع وال نرى الكوابيس أيضا، 

: نعم  وقد شفاان هللا تعاىل شفاء كامال. مث قلُت له عن كتابة الرقية فقال
 الفاحتة وقال: أرسْلها. سنكتبها. مث كتب ذات يوم سورة 
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كانت النساء من قاداين ومن قرى جماورة أيتني ويقلَن: اي مرزا احملرتم، اُكتْب لنا 
الرقية بيدك. فيقول هلن: اذهنَب إىل الصاحبزاده وسيكتبها لُكّن، وتعرفَن من هو 
الصاحبزاده، هو ذلك املرشد ذو القامة الطويلة. وتقول النساء: نعم نعرفه. الناس 

 قاداين وما حوهلا يعرفونين، ومنهم من يسميين "املرشد" ويسميين بعض يف
آخرون: "املرشد الكبري". مث أتيت هؤالء النساء إيل ويقلَن: لقد أرسلنا املرزا إليك 

. )البدر، فاكتب لنا رقية. فكنت أكتب سورة الفاحتة تقليدا للمسيح املوعود 
 ( 242م، ص: 21/8/1903العدد: 

 يمة والُرقى املكتوبة وهمٌ التم فائدة
: إن أتثريها ادعاء بال سأل شخص عن أتثري التمائم والرقى املكتوبة فقال 

دليل، فمثل هذا العالج إمنا هو خيال حبت وتصور حمض، وللتصورات دخل كبري 
يف التأثري يف اإلنسان، ُيضِحكون هبا بعًضا ويُبكون هبا آخرين، وهم يـُُرون الناس 
عدة أشياء ال وجود هلا على صعيد الواقع. وتُعاجَلُ هبا بعض األمراض يف كثري من 

كن التمائم ال تفيد يف كثري من األحيان، فيضطر كاتبها إىل القول أبنه األحيان ول
 ( 242م، ص: 21/8/1903ال يستطيع أكثر من ذلك. )البدر، العدد: 

 الوررُد ب  "دالئل اخلريات"
: قال فسأل شخص ذات يوم: ما حكم قراءة كتاب "دالئل اخلريات" ِوْرًدا؟ 

ئل اخلريات لو بُذل يف الصالة وتالوة القرآن الوقت الذي يُبَذل يف قراءة كتاب دال
الكرمي لكانت الفائدة أعظم. هذه الكتب حتول دون الصالة وتالوة القرآن. فهذا  

وذلك وِرٌد من ِبدَع الناس. مث قال: يقوم الناس بوِْرد آايت القرآن  وأمره كالم هللا
الكرمي ليس  الكرمي وسوره أيضا، وهذه بدعة، فيفعلون ذلك جهال منهم. القرآن

السبحة يف أيدي  للوِْرد بل هو للعمل به وإلصالح األخالق. لو وضع النيب 
الصحابة رضي هللا عنهم وأجلسهم يف احلجرات ملا وصل الدين إلينا، كان هناك 

مرارا: اْلنة حتت ظالل السيوف. إن زمننا هو  جهاد وسيٌف. لقد قال النيب 
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منهاج النبوة. جيب على الناس اآلن أن  زمن منهاج النبوة، وطريقنا أيضا هو
يتخلوا عن احلجرات ويرموا السبحة، وحيرقوا األلبسة امللّونة ويسعوا جاهدين 
للجهاد وأتييد الدين ابملال واألنفس واأليدي وبكل طريقة ممكنة. كان اْلهاد يف 
ذلك الوقت ابلسيف، أما اآلن فهو ابللسان والقلم. كان اْلهاد قائما حينذاك، 
وهو قائم اآلن أيضا، ولكن أسلوبه قد تغرّي. املؤمن ال يرضى ابلقشر قط، بل يريد 
اللب. من الكفر التمسك ابأللفاظ فقط، وال يتم شيء ابلتمسك ابأللفاظ 
وحدها، بل يتم األمر ابلعمل ابلقرآن والتصرف حبسبه. )تذكرة املهدي، ص: 

183-184 ) 

ے اشہقصائد "
ھ

ّ ل
ُ
  "ب 

  املوعود املسيح جملس يف احلديث كان: ) نعماين احلق سراج بري يكتب
 لقد: وقلتُ "( الدين عماد" القسيس أتليف" األعمال توزين" كتاب عن جاراي
 سعنا قد أنه إال ويّل، املسلمني بني يكن مل أنه نفسه الكتاب يف الدين عماد قال
ے اشہ" اسه شخص عن

ھ

ّ ل
ُ
" كان يف مدينة "قصور"، ويبدو من قراءة قصائده ب 

وساعها أنه ال حيسب اإلسالم شيئا يُعَتّد به ويذكره بكلمات انبية ويستحسن 
: إن هؤالء اخلمر واإلابحة، ويسيء إىل اإلسالم كثريا يف قصائده. فقال 

إن الناس قد شّوهوا سعة اإلسالم، وهم عار على اإلسالم واإلميان يف احلقيقة. 
وجودهم مدعاة لإلساءة إىل السلف الصاحل. جيب على املسلمني أن يعتربوا هبم. 
لوال هؤالء الناس ملا تعرض اإلسالم لوصمة سوداء. ال شك أن اإلسالم منري وال 
ميكن أن تقع عليه وصمة من أّي نوع، ولكنه تضرر بسبب هؤالء الناس بدال من 

ج يقّدمون مثل هذه األمور ويرتكون االستفادة. والذين يف قلوهبم زيغ واعوجا 
األطهار والصاحلني وُيربزون هؤالء الناس التافهني، وإال فاإلسالم قد أبلغ بتأثرياته 
الطيبة آالف الناس بل عشرات املاليني منهم إىل درجة مل ينلها املسيح الناصري 

 ( 46-45أيضا. )تذكرة املهدي، ص: 
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كتب رجل إىل املسيح املوعود رسالة قال فيها: عندان تقليد أنه عندما يُبدأ بتعليم 
الطفل يُعطى الشيخ الذي يعّلمه لوحة ذهبية أو فضية، وقلما وحمربة من الذهب 
أو الفضة. ومع أنين إنسان فقري ولكين أوّد أن أرسل هذه األشياء إليكم مبناسبة 

اللوحة أو القلم واحملربة الذهبية أو الفضية   : إعطاءبدء ابين الدراسة. فقال 
كلها بدعات جيب اجتناهبا. اإلسراف إىل هذا احلد مع الفقر وقلة العقار ذنب  

 (3م، ص: 5/9/1907كبري. )بدر، العدد: 

 قراءة الكالم والنفخ به
سأل أحد اإلخوة: أرجو أن ختربوين آبية قرآنية أقرأها وأرقي هبا مريضا لُيشفى. 

: ال شك أن يف القرآن الكرمي شفاء وعالجا لألمراض سيح املوعود فقال امل
الروحانية واْلسدية، ولكن قراءته هبذه الطريقة تؤدي إىل ابتالء الناس، فال متتحن 
القرآن الكرمي هكذا، بل جيب أن تدعو هللا تعاىل ملريضك، وهذا يكفيك. )بدر، 

 (4م، ص25/10/1906العدد: 
  كشف القبور

هم زور ولغو علُ هؤالء الذين يدَّعون القدرة على كشف القبور؛ فِ : قال 
وسخف، وهو شرك. سعت أن هناك أيضا شخصا يف هذه املنطقة وهو يّدعي 
القدرة على كشف القبور. إذا كان علمه صادقا فعليه أن أيتيين، فسوف آخذه 

هة إىل بعض القبور اليت أان أعرف أصحاهبا جيدا. لكن كل هذه األمور اتف
وسخيفة، واتباعها يضيع األوقات. على السعيد أال يضيع أوقاته يف هذه األفكار، 

م، 19/3/1908. )بدر، العدد: وصحابته  ورسوله  ويتخذ طريق هللا 
 ( 5ص:

 األوراد واألذكار املبتَدعة
: يزعم الصوفيون وأصحاب الزوااي الكبار أن كماهلم يكمن يف ابتداعهم قال 

األوراد واألذكار واألشغال الطويلة والعريضة، وقد أضاعوا األصل بتورطهم فيها. 
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وأكرب ما يقومون به هو اجملاهدة؛ إذ أيخذون معهم شيئا من الشعري ويوظّفون 
قون يف حجرة ضيقة شخصا يوصل إليهم احلليب أو شيئا آخر كل يوم. يب

ومظلمة أو مغارة، وهللا أعلم كيف يعيشون فيها. مث خيرجون منها حبالة مزرية. هذا 
هو اإلسالم عندهم. ال أفهم ماذا تنفع مثل هذه اجملاهدات اإلسالَم واملسلمني أو 

م، 9/7/1900عامة الناس، وأي تقّدم حيصل يف األخالق؟ )احلكم، العدد: 
 ( 4ص:

لم أهنا مغبة أعمال الذين تركوا هذه األركان واخرتعوا أيضا: أع وقال 
اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم البدعات من عند أنفسهم، وإال قد قال القرآن الكرمي سلفا: 

( أي قد أُكمل الدين ومتت النعمة وتقّرر أن اإلسالم هو 4)املائدة:  ِديَنُكمْ 
اخلرية وإجيادهم سبال  ل هللا الدين املرضي عند هللا. إًذا، إن ترك أعمال رسو 

جديدة من عند أنفسهم وترديدهم أورادا وقصائد أخرى اتركني القرآن الكرمي 
وابتداعهم أذكارا أخرى بدال من األعمال الصاحلة ليس ملتعة الروح بل ملتعة 
النفس. مل مييز الناس بني متعة النفس ومتعة الروح بل عّدومها شيئا واحدا مع أهنما 

ن. إذا كانت متعة الروح والنفس شيئا واحدا فأتساءل: األوابش يستمتعون خمتلفتا
أكثر أبغاين امرأة سيئة، فهل سُيعدُّون عارفني ابهلل أو أانسا كاملني نتيجة متعة 

 النفس هذه؟ كال. إن الذين اخرتعوا سبال ختالف الشرع وختالف أسوة النيب 
ييز بني متعة النفس ومتعة الروح، وإال قد وقعوا يف هذا اخلطأ وال يقدرون على التم

ملا وجدوا متعة الروح وطمأنينتها يف هذه التوافه والسفاسف. إهنم ال ميلكون نفًسا 
ے اشہ مطمئنة، فيبحثون عن املتعة يف قصائد "

ھ

ّ ل
ُ
"، مع أن متعة الروح تُنال ابلقرآن ب 

 (8م، ص:31/7/1902الكرمي. )احلكم، العدد: 
أيضا: مل يفكروا يف مغبة أعماهلم وتركوا األعمال اخلرية اليت وصلتهم  وقال 

وأدخلوا بدال منها أورادا وأذكارا ابتدعوها من عند أنفسهم وظنوا أن  من النيب 
ے يف حفظ بعض األانشيد الدينية كفاية. إهنم يرتحنون َوْجدا عند قراءة أانشيد "

ھ

ّ ل
ُ
ب 

درس القرآن يكون عدد الناس قليال، وحيثما   "، لذلك يالَحظ أنه حيثما يُلقىاشہ
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كان اجتماع من هذا القبيل يتوجه إليه الناس أبعداد هائلة. إن قلة الرغبة يف 
احلسنات وكثرهتا يف األمور النفسانية والشهوانية توحي جبالء أهنم مل يستوعبوا 

 الفرق بني متعة الروح ومتعة النفس. 
دا فور حضورهم جمالس الرقص والغناء لقد لوِحظ أهنم خيلعون عمائمهم قص

ويقولون أبن الوجد يسيطر عليهم عند جلوسهم يف جملس مثله. فقد نشأت 
البدعات واملسائل املبتَدَعة من هذا النوع. احلق أن الذين مل يستمتعوا ابلصالة 
والذين هم حمرومون من ذوقها ال يفهمون كيفية اطمئنان الروح وسكينتها أصال، 

ما هي املتعة. إنين أستغرب دائما من ابتداع هؤالء الناس مثل هذه وال يدرون 
البدعات مع كوهنم مسلمني، فإذا كانت سعادة الروح أو متعتها تكمن يف ذلك 

، الذي كان أعرف الناس فقط لكان من املفروض أن يعطي رسول هللا 
. أسأل هؤالء وأكملهم يف العامل، تعليما من هذا القبيل أو يُريه بعمله على األقل

املعارضني الذين ُيسّمون مشايخ كبارا وهم أصحاب الزوااي وهلم مجاعة من األتباع: 
صلواتكم وأورادكم وجماهداتكم مثل التعلُّق رأسا على  هل نسي رسول هللا 

عقب، إذا كانت هذه هي الوسيلة احلقيقية ملعرفة احلق؟ إنين أستغرب أهنم من 
اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأمَْتَْمُت َعَلْيُكْم رمي: انحية يقرأون يف القرآن الك

( ومن انحية أخرى يريدون أن ينقضوا هذا اإلكمال ويثبتوه 4)املائدة:  نِْعَميِت 
 انقصا أبهوائهم وبدعهم ويُبدوه انقصا.

فمن انحية يفرتي علّي هؤالء الظاملون أنين أّدعي نبوة مستقلة هي منفصلة عن 
صاحب الشريعة، ومن انحية أخرى ال ينتبهون إىل أعماهلم أدىن انتباه إذ  يب الن

إهنم أنفسهم يّدعون النبوة كذاًب حني يقيمون شريعة جديدة مقابل القرآن الكرمي. 
فليخربين أحد إذا كان يف قلبه أدىن عدل وخشية هلل؛ هل أضفُت شيئا إىل تعليم 

ا إذ أعطي تعليما مبوجب القرآن الكرمي أو انتقصت منهم النيب املقدس وعلمه 
"، وهل أان ذكر أره"إماما وَحَكما لنا؟ هل أان من ابتدع ... وأؤمن برسول هللا 



 363 فِقْهُ املَسِيْح
 

هم الذين يّدعون النبوة  1َمن عّلم أذكارا معينة منها مترير النَفس والنفي واإلثبات؟
 ( 5م، ص: 10/8/1902كذاب مث يّتهمونين أان.")احلكم، العدد: 

 2ر الشيخ صوُّ ت
 السؤال: الذين يتصورون الشيخ يقولون أبننا ال حنسب الشيخ إهلا؟ 

: بلى، إهنم يقولون ذلك، ولكن عبادة األواثن أيضا تبدأ من اْلواب: قال 
التصور أصال. إن عابد األواثن أيضا وصل إىل هذه الدرجة رويدا رويدا. ففي 

ط، مث فّكر أنه من املستحسن البداية اعتقد أنه ال بد أن يكون هناك تصّور فق
إلبقاء التصور قائما أن يرسم صورة، مث ظلت هذه الفكرة تتطور حَّت بدأ بنحت 
األواثن من األحجار واملعادن األخرى وأانهبا مناب الصورة. مث تقدم أكثر من 
ذلك أبن وّسع روحانيتها أكثر واختذها آهلة. أما اآلن فيّتخذون األحجار فقط 

عدلوهنا ابلشعوذة ويبدأ اإلله ابحللول فيها. وقد سوا هذه العملية ويّدعون أهنم ي
لقد رأيت ذات مرة أن يف يدي ورقة وأعطيتها شخصا ليقرأها  "منرت أواهن".

فقال: مكتوب عليها "أواهن" فكرهت ذلك وقلت له: أرين إايها. وحني 
م". أمسكتها بيدي رأيت أنه مكتوب عليها: "أردُت أن أُستخَلف فخلقت آد

احلق أن خليفة هللا يكون حتت ردائه تعاىل. لذلك قال هللا تعاىل عن آدم: 
                                                 

هذه أساليب رائجة ألذكار معينة يف القارة اهلندية منها أن يقول املرء "هللا" عند إخراج   1
ويتصور أن ظهور هللا متجلٍّ يف الظاهر والباطن. وُيكثر  ،النَفس ويقول "ُهو" عند استنشاقه

َّت يصبح القلب نقيا من غري هللا، ويغدو مورد أنوار هللا. واملراد من الذكر على هذا النحو ح
من النفي واإلثبات هو أن يقول املرء عند استنشاق النَفس "إال هللا"، ويقول عند إخراجه "ال 

على ذلك حَّت يبدأ  إله"، ويكون فمه مغلقا وال حيرك اللسان أدىن حركة، ويستمر ويثابر
 اإلزادة. )املرتجم( نَفسه هبذا الذكر عفواي دون

هذا أحد أساليب الصوفياء خللق صفات املرشد واتباعه يف املريد. لقد ورد يف كتاب   2
"االسم األعظم" للخواجة مشس الدين عظيمي عن هذه الفكرة ما تعريبه: يف تلك اللحظة 
يرى نظُر السالك شيَخه أقرب من حبل الوريد ويصل نظره إىل أعماق قلبه حيث يكون 

ور الشيخ جامثا. وميوج تيار تفكري الشيخ يف  قلبه وتنتقل علوم الشيخ إىل ذهنه بواسطة تصٌّ 
 )املرتجم( ذلك التيار.
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َونـََفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي  :(، هكذا ظلت األخطاء تنشأ رويدا 30)احلجر
رويدا، إذ مل يفهموا املبدأ وحّرفوا األصل وجعلوا منه أشياء أخرى. فكانت النتيجة 
أن حّلت الوثنية حمله. إًذا، كان هديف احلقيقي من تصويري كما بينته، أن يطّلع 

 الناس يف لندن على الدعوة وأن تفيد صوريت كإعالن. 

  1القلبجراين مسألة 
: كما أنَّ مسألة "تصور الشيخ" من ِبدَع اهلندوس قال املسيح املوعود 

وُأخذت منهم، كذلك أخذت مسألة انطالق القلب أيضا من اهلندوس ومل يرِْد 
ذكرها يف القرآن. لو كانت هذه هي غاية هللا من خلق اإلنسان ملا كانت هناك 

القلب وأساليبها كفاية. لقد  جراينحاجة إىل تعليم كبري، بل كان يف بيان مسألة 
حّدثين أحدهم بناء على رواية موثوق هبا أن قلب هندوسي كان منطلقا على 

 على املرء أال ينخدع، وذهب إليه مسلم وانطلق قلبه على "رام". ولكن 2"رام"
بذلك ألن "رام" ليس اسا هلل، وقد شهد البانديت "داينند" أيضا أبنه ليس اسا 
هلل. احلق أن قضية انطالق القلب شعوذة يُطلقوهنا إليقاع السذج واْلهالء يف 

ميكن أن جيري القلب هبذه الطريقة برتديد أية كلمة مهما كانت شراكهم. 
 َمنْ  ِإالَّ م ما هو أفضل منه فقال: بسيطة... مل يعّلم القرآن هذا األمر قط بل علّ 

يريد هللا تعاىل أن يصبح وجود املرء كلُّه  (90: الشعراء) َسِليمٍ  ِبَقْلبٍ  اَّللََّ  أََتى
 مبنـزلة القلب. وإن مل جيِر ذكر هللا من وجوده فالقلب مثله ليس قلبا بل هو كلب. 

. 3لكرمي يعّلم الفناء النظرييريد هللا أن تفنوا فيه وتعظموا حدوده وشرائعه. القرآن ا
لقد جربت بنفسي أن جراين القلب على هذا النحو ليس إال مترينا فقط، وال 

                                                 
هذا مصطلح الصوفياء، واملراد منه أن املرشد جُيلس مريده أمامه ُملصقا رُكبَتيه برُكبيَت   1

املرشد. فيقول املرشد بصوت عاٍل ويطلب من املريد أن يردده وراءه. وتعاد هذه العملية 
 ثالث مرات. )املرتجم(

 اسم إله يف اهلندوسية. )املرتجم(  2
معناه أن على اإلنسان أن يبقى متوجها إىل هللا  يف شرحه: يقول املسيح املوعود   3

لدرجة يرى أنه ليست يف أّي شيء آخر قدرة  تعاىل دائما يف كل فعل وعمل ويفىن فيه 
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عالقة له ابلصالح والتقوى. كان هناك شخص من حمافظة "ِمنتُغمري" أو "ملتان" 
وكان يقابلين يف احملكمة العليا وكان متمرسا يف عملية إجراء القلب. ولكن هذا 

ل عندي، ومل يُِعر هللا له أدىن عزة أو أمهية. إن مشيئة هللا ليس بشيء ذي اب
كما ال يتطهر  (10: الشمس) زَكَّاَها َمنْ  أَفْـَلحَ  َقدْ وهدف القرآن الكرمي هو: 

الثوب ما مل يُغسل كله، كذلك جيب أن تُغسل مجيع جوارح اإلنسان، إذ ال ينفع 
. إضافة إىل ذلك جيدر ابلتذكر أن ما يصلحه هللا ال يفسد غسل واحدة منها

أبدا، أما ما يصنعه اإلنسان فهو قابل للفساد. أشهد بناء على جتربيت الشخصية 
أنه ما مل حُيدث اإلنسان يف نفسه تغيريا حبسب مشيئة هللا والسنة النبوية، وما مل 

حانية اإلنسان ولو يسلك مسلك الطهارة ال ميكن أن يزول السم الذي يهلك رو 
صدر الصوت من قبله. لقد سّن هللا تعاىل طريقا وحيدا لنمو الروحانية وحياهتا أال 

؟ وهل  . هل مضى يف العامل إنسان أفضل من رسول هللا وهو اتباع الرسول 
ميارس إجراء القلب جالسا يف غار حراء، أم كان يسلك مسلك الفناء؟  كان 

مثال واحد على أنه نصح أصحابه أن ميارسوا إجراء كلها   وهل يوجد يف حياته 
القلب؟ ال يثُبت أحد ممن ميارسون إجراء القلب وال يقول مطلقا أن قلب رسول 

هذه الطرق كلها اليت مل تُذكر يف القرآن أيضا كان جاراي على هذا النحو. ف هللا 
ربه هللا هو أن الكرمي هي ِبدَع الناس وأفكارهم اليت مل تسفر عن نتيجة. كل ما خي

فَاتَِّبُعوين واعملوا بـ  َأَشدُّ ُحبًّا هللِ أِحبُّوا هللا بطريقة كذا وكذا، وكونوا مصداق: 
تـَبَـتَّْل إِلَْيِه وجيب أن يطرأ عليكم فناء أمّت حَّت تتصّبغوا بصبغة:  حُيِْبْبُكُم هللاُ 

                                                                                                                     

أو حركة حبد ذاته، بل حيسب كل شيء فانيا وأن يرى قدرة هللا ال حيدث شيء دون تصرف 
مر إىل فناء الوجود وبدأوا يقولون أبنه من هللا تعاىل. فقد وقع اخلطأ يف هذه املسألة وانتهى األ

ال يوجد شيء سوى هللا تعاىل وبدأوا حَيسبون أنفسهم أيضا آهلة... حيّق لإلنسان أن يعتقد 
ابلفناء النظري وأال يرى نفسه منفصال عن احلبيب فيكون مصداق مثل فارسي يقول: "لقد 

سدا وأصبحَت أنت روحا صرُت كأنين أنت متاما وصرَت كأنك أان متاما، وقد أصبحُت ج
، 92، ص7لئال يقول أحد بعد ذلك أبن هناك مغايرة بيين وبينك." )امللفوظات، جملد 

 الطبعة القدمية(
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ب العمل هبا. وتُقدموا هللا على كل شيء. هذه هي األمور اليت جي تـَْبِتيال
اإلنسان اْلاهل يريد أن يقيس هللا تعاىل مبقياس عقله وأفكاره ويريد أن ينشئ 

 عالقة معه مما ابتدعه هو، ولكن هذا مستحيل. 
فإن نصيحيت هي أن تتخلَّوا عن هذه األفكار، واختاروا سبيال قّدمه رسول هللا 
أمام العامل وأثبت بعمله أن اإلنسان يستطيع أن ينال الفوز والفالح يف الدنيا 
واآلخرة ابلسلوك فيه فقط، وعّلمه الصحابة أيضا، مث أثبته العباد الصاحلون هؤالء 

م، وقد أحبها هللا اليوم أيضا. إذا كانت تلك بني حني وآخر كسّنة جارية أبعماهل
األمور اليت ابتدعها تنم عن مشيئة هللا، لكان ضروراي أن يعطي هللا التعليم نفسه 
اليوم أيضا، حني أقام مجاعة إلحياء احلقائق املفقودة، ولكانت تلك األمور هي 

 م، بل يريد منتهى تعليمي أيضا. ولكنكم ترون أن هللا تعاىل مل يُعط هذا التعلي
قلبا سليما وحيب احملسنني واملتقني ويتوالهم. هل ورد يف القرآن الكرمي كله أنه 
حيب الذين جتري تلك األمور املذكورة على قلوهبم. اعلموا يقينا أن هذه األشياء  
كلها أمور خيالية وأالعيب حمضة ال عالقة هلا إبصالح النفس واألمور الروحانية 

ء عن هللا تعاىل وتضر أعمال اإلنسان. لذا عليكم قط. بل هذه األالعيب تُبعد املر 
أن تسلكوا مسلك التقوى واحرتموا السّنة واثبُتوا عليها، فهذا هو فخر تعليم 

 القرآن احلقيقي. 
 السؤال: فما هو اخلطأ الذي وقعت فيه الصوفية إًذا؟

 : فوِّضوا أمرهم إىل هللا. ال ندري ماذا فهموا ومن أين فهموا،اْلواب: قال 
 ْتِْلَك أُمٌَّة َقْد َخَلْت هَلَا َما َكَسَبت ففي بعض األحيان خيطئ الناس وحيسبون .

احلالة األوىل كأهنا هي النقطة النهائية. ال ندري رمبا قالوا ذلك يف البداية مث ختلوا 
عنه يف األخري أو ألبس غريهم كالَمهم معىن آخر وأدخل فيه أفكاره. هكذا 

يل. جيب عدم ذكر املشايخ القدامى يف هذا اجملال بل ينبغي ُحرّفت التوراة واإلجن
 إال ما ذكرهم ابخلري. جيب على اإلنسان أال خيوض ويستغرق يف البحث عن خطأ

أطلعه هللا عليه. فقد قال هللا تعاىل: ال تشركوا، وكونوا هلل بكل عقلكم وقوتكم. 
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؟ )جريدة احلكم، العدد: فماذا عسى أن يكون أكثر ِمْن: َمْن كان هلل كان هللا له
 (2-1م، ص31/10/1901

 . حبس النَ َفس
 حبس النَـَفس؟ حكمالسؤال: ما 

: هذا ابتداع الرهبان اهلندوس وال أصل له يف اإلسالم قط. اْلواب: قال 
 (2)املرجع السابق، ص

 بردٌَع تتعلق بليلة الرباءة يف نصف شعبان 
عن نصف شعبان: التقاليد مثل توزيع احللوايت وما شاهبها بدٌع كلها.  قال 

 ( 7م، ص26/9/1907)بدر، العدد: 

 الذبح لتحقيق املراد
ُعرض سؤال: هناك أانس يذحبون القرابني لتحقيق املرادات أو لرّي البالد ابملطر، 

العدد: : ال جيوز. )بدر، أو عند بدء أي عمٍل، هل هذا جائز أم ال؟ فقال 
 (5م، ص14/3/1907
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 اساكتشافات احلديثة     
 التصوير، احلقنة، القطار

 االستفادة من األسباب مسموح هبا
: العالج ليس حراما. لقد اخرتع اإلجنليز القطار مثال يقول املسيح املوعود  

وحنن نستفيد منه، واخرتعوا الربقية ونستفيد منها أيضا. إن أعواد الكربيت أتيت 
أورواب، كذلك إذا كان الدواء من صنعهم وتناولناه فال ضري يف ذلك. أما من 

االمتناع عن تناول املصل فقال هللا عنه أنه ابتالء كيال يضر اآلية )أي وعد 
احلماية من الطاعون(. إذا أخذان املصل مث قلنا أبنه آية فكيف ميكن ذلك؟ لقد 

ف يُعلم فيما بعد، وإال فنحن فَصَلنا هللا عنهم ويبدو أن هناك أمرا خفيا سو 
 نستخدم أشياء وأدوية صنعوها.

الغريب حقا أهنم من انحية يقولون أبن املرء ال يصاب ابلطاعون ما مل تكن 
ْلرثومة الطاعون عالقة مع طبيعته، ومن انحية اثنية يُدخلون تلك اْلرثومة 

اْلدري  أبنفسهم. إن مقارنة الطاعون مع اْلدري قياٌس مع الفارق. إن مادة
ُظنَّ أن هذه املادة ال توجد يف  أما الطاعون فقدتدخل يف اْلسم مع لنب األم، 

أجساد كثرية، وإمنا يُعَطون املصل كإجراء وقائي حَّت ال تتطرق إليهم تلك املادة. 
 (.6م، ص:31/9/1902)البدر، العدد: 

 استخدام الفن اخلادم للشريعة جائز
سؤاال: هل التقاط الصورة  ملوعود لقد سبق أن طرح شخص على املسيح ا

: هذا اخرتاع جديد مل يُذكر يف الكتب السابقة. يف بعض جائز شرعا؟ فقال 
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األشياء أودع هللا مزية بسببها ترتسم فيها الصورة تلقائيا. فإذا ُجعلت هذه التقنية 
 (.5م، ص:31/12/1908-24خادمة للشريعة فهو جائز. )بدر، العدد: 

 التصوير 
سؤاال: أان مصور ألتقط الصور،  طرح املنشي نظري حسني على املسيح املوعود 

وأخاف يف قرارة قليب أن يكون هذا العمل خمالفا للشريعة، ولكن عندما رأيت 
: إمنا األعمال ابلنيات. لقد سحت صورتكم زالت هذه الشبهة. فقال 

وة، ألن مذاقهم العام قد بتصوير نفسي لنرسل الصورة إىل أورواب عند تبليغهم الدع
تطور حبيث إهنم عندما يذكرون شيئا ينشرون صورته أيضا، ويستنتجون منها نتائج 
صحيحة جدا بعلم القيافة. املشايخ الذين يعرتضون على صوريت ملاذا يُبقون النقود 
معهم؟ أليست عليها صور مرسومة؟ اإلسالم دين واسع وجيعل مدار األعمال على 

: إن فقال النيب  متبخرتا، إىل ميدان القتال شخص خرج ركة بدرالنيات. يف مع
 ولكنه  ال مَتِْش يف اأَلْرِض َمَرًحاهذه املِشية سيئة جدا، ألن هللا تعاىل يقول: 

حيب هذه املشية اآلن ألن صاحبها ُمْقدم على التضحية بنفسه يف سبيل هللا ونيته 
حسنة جدا. ابختصار، لو مل يراع املرُء النيَة واجه مشاكل كبرية. ذات مرة قال النيب 

  ما مفاده: املسبلون إزارهم يدخلون النار. فبكى أبو بكر  بسماع ذلك ألن
منهم. فللنية دخل كبري يف كل عمل. واالهتمام : لسَت إزاره كان كذلك. فقال 

  ابحملل واملناسبة ضروري جدا.
قال املنشي نظري حسني: أان مصور وآخذ الصور، فما قولكم يف ذلك؟ قال 

 إذا كنت ال تدعم الكفر وعبادة األواثن، فجائز. إن علم النقوش والقيافة :
 (3م، ص: 24/6/1904متطور جدا يف هذه األايم. )احلكم، العدد: 

 الصورة ال تفسد الصالة
: قال املسيح املوعود فسأل شخص: هل تفسد الصالة بسبب الصورة؟ 

الصورة تقليدا للكفار ال جتوز أصال، غري أن الصورة حبد ذاهتا ليست حمرمة، بل 



 فِقْهُ املَسِيْح 370
 

إن حرمتها اثنوية. إذا كانت الصورة حبد ذاهتا تفسد الصالة فأتساءل: أال 
يفسدها إبقاء املرء العملة الورقية أو القطعة النقدية معه عند الصالة؟ فإذا أجبتم 

املرء مضطرا، أال يُفسد أحدث على ذلك أن اقتناءها اضطرار، قلُت: إذا 
د ذلك؟ احلق أنه جيب االنتباه فيما الصالة؟ أال يضطر املرء إىل إعادة الوضوء بع

يتعلق ابلصورة، هل املقصود منها خدمة الدين أم ال؟ فإذا كانت الصورة دون 
سبب معقول وبغري أن يُراد منها فائدة دينية فهذا لغو، ويقول هللا تعاىل: 

 ََوالَِّذيَن ُهْم َعِن اللَّْغِو ُمْعِرُضون جيب . واإلعراض عن اللغو مزية املؤمن، لذا
اجتنابه. أما إذا كانت فيها خدمة دينية ممكنة فهي ليست ممنوعة، ألن هللا تعاىل 
ال يريد أن تضيع العلوم. فمثال رسُت يف إحدى املناسبات صورة إله املسيحيني 
الثالوث، وقد رست فيها محامة بصورة روح القدس ورست صورة االبن واألب 

الثالوث وإثبات أن اإلله الذي  منفصلتني. وكان هديف من ذلك دحض فكرة
قّدمه اإلسالم هو اإلله احلقيقي واحلي والقيوم واألزيل واألبدي الذي ال يتغري، 
وهو بريء من التجسد. فإن كانت الصورة خلدمة اإلسالم فال متنعها الشريعة، 

 ألنه ال اعرتاض على أمور ختدم الشريعة.
. وعندما ذهب الصحابة صور مجيع األنبياء يروى أنه كانت عند موسى 

. فليكن معلوما أن الصورة ليست حمرمة إىل قيصر الروم رأوا عنده صورة النيب 
حبد ذاهتا بل حرمتها اثنوية. أما الذين يرسون الصور أو حيتفظون هبا عبثا فهذا 
هو احلرام. الشريعة حترمها من جانب وحتللها بطريق مشروع من جانب آخر. 
خذوا الصوم مثال فهو حالل يف رمضان، ولكن إذا صام أحد يوم العيد كان 

 مل تراِع املناسبة واحملل كنت زنديقا. حراما. فلو 
احلرمة نوعان، حرمة ذاتية وحرمة نسبية. كما أن اخلنـزير حرام قطعا سواء كان 

فهو من الفالة أو من أي مكان آخر، أبيض كان أم أسود، صغريا كان أم كبريا؛ 
حد ، وهي حرمة ذاتية. ومثال احلرمة النسبية هو أنه إذا اقتىن أحرام أاي كان نوعه

ماال بكسب حالل وجبهد فهو حالل، ولكن إذا حصل على املال نفسه 
ابلسرقة أو القمار كان حراما. فقد جاء يف أول حديث يف صحيح  البخاري: 
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إمنا األعمال ابلنيات. فمثال إذا كان هناك شخص سّفاك وُأخذْت صورته من 
بل كانت  منطلق أن يُعرف بواسطة الصورة ويُبطش به، كان اقتناؤها جائزا،

االستعانة هبا واجبة. كذلك لو أرسل أحد صورة شخص مسيء إىل اإلسالم 
اعلموا . وقال له أحد أبنك عملَت عمال حراما، لكان هذا القائل شخصا مؤذاي

أن اإلسالم ليس وثنا، بل هو دين حّي. أقول بكل أسف أبن املشايخ اْلهالء 
على اإلسالم. ترتسم يف العني  املعاصرين قد أفسحوا للمعارضني جماال لالعرتاض

صورة كل شيء، كذلك هناك أحجار تنعكس فيها صورة الطيور تلقائيا عند 
فلماذا إًذا االعرتاض دون  ُيَصّوِرُُكْم يف اأْلَْرَحامِ طرياهنا. من أساء هللا املصور: 

تفكري. األصل هو ما قلُت أبن حرمة الصورة غري حقيقية؛ فتنطبق على حالة 
طبق على حالة أخرى. فال بد من مراعاة النية دائما يف احلرمة غري وال تن

احلقيقية. إذا كانت النية مشروعة فهي ليست حمرمة، وما عدا ذلك فهي حمرمة. 
 (6م، ص28/2/1902)احلكم، عدد: 

 طباعة صورته على بطاقة بريدية استنكار املسيح املوعود 
طلبا خطيا يف بطاقة من  قّدم السيد املفيت حممد صادق إىل املسيح املوعود 

شخص أبنه يريد أن يطبع صورتكم على بطاقة املراسلة ويستأذن لذلك. فقال 
 أان أكره ذلك." لقد سعت هذه الكلمات أبذنَـّي ولكن يقول املولوي" :
عة تتفاقم رويدا قال قبلها: "هذه البد الدين وحكيم فضل دين أبنه  نور

 (9م، ص1/11/1904رويدا، وأان أكرهها". )البدر، العدد: 
على بطاقة الربيد ليشرتيها  ذُكر أن شخصا طبع صورة املسيح املوعود 

: ال أرى هذا صحيحا، الناس ويستخدموها كرسائل، فقال املسيح املوعود 
بب وحيد، بل هذه خطوة أوىل لرتويج البدعة. لقد سحت ابلتقاط صوريت لس

وهو أن أانسا يف أمريكا وأورواب ممن يبعدون عنا كثريا وهم ابرعون يف علم القيافة 
ويستفيدون منها، ستكون الصورة مفيدة هلم روحانيا، وألن حرمة الصورة ليست 
حرمة عامة، حبيث لو رأى اجملتهد يف بعض األحيان أن فيها فائدة وال حرج 
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رورة. وقد سحت بذلك بناء على حاجة فيها، فيمكنه استخدامها حبسب الض
أهل أورواب إليها بوجه خاص. فقد جاءت بعض الرسائل من أورواب وأمريكا قال 
فيها أصحاهبا: يبدو من رؤية الصورة أنه املسيح نفسه متاما. كذلك ميكن 
االستفادة كثريا من الصورة أحياان يف تشخيص األمراض. كل ما يدخل حبسب 

َفُع النَّاسَ َما يَـ الشريعة يف  (، يتم إبقاؤه طويال. أما الصور اليت 18)الرعد: نـْ
ُتطبع على البطاقات فيجب أال ُتشرتى. الصورة هي أصل الوثنية. إن كان أحد 
يكّن اعتقادا صاحلا عن شخص فهو يعّظم صورته أيضا إىل حد ما. فال بد من 

فٍة فور نشوئها. لقد اجتناب هذه األمور واالبتعاد عنها حَّت ال تقع مجاعتنا يف آ
سجلت هذا املنع يف كتاٍب يل قيد الطباعة. إين ساخط جّدا على الذين يعملون 
مثل هذه األعمال يف اْلماعة، وهللا تعاىل أيضا ساخط عليهم، غري أنه إذا كان 

 هناك طريق يفيد روح اإلنسان بوجه من الوجوه فهو استثناء من ذلك. 
بطاقة عليها صورته فقال: هذا غري مسموح البتة. مث جاء أحد برزمة   أُري 

كبرية من البطاقات مثلها وقال: لقد اشرتيتها ألبيعها كتجارة فماذا أفعل اآلن؟ 
: احرِقها وأتِلفها، ألن فيها إهانة للدين والشريعة. فال تُبقها يف البيت قال 

ة يف هناية املطاف. فلو كانت على إذ ال فائدة منها مطلقا، بل تؤدي إىل الوثني
، 35البطاقة فقرة تبليغية بدال من الصورة لكان أحسن. )جريدة احلكم، رقم

 (3م، ص10/10/1905، عدد:9جملد
 اهلدف من التصوير

مث اعرَتض بعض الناس ابلقول أبنكم صّورمت أنفسكم على سبيل "تصوُّر 
ّينُت مرارا ما هو هديف هذا هجوم على نية اآلخرين. لقد ب :الشيخ"، فقال 

من التصوير. احلق أنين ملا كنُت أهدف إىل تبليغ الدعوة إىل البالد األوروبية وال 
سيما إىل لندن، وملا كان هؤالء الناس ال يتوجهون إىل الدعوة أو التبليغ ما مل 
يطّلعوا على سوانح الداعي، وألن علم التصوير متطور كثريا عندهم فيتبّنون الرأي 

ظر إىل صورة شخص ومالحمه مبا يوجد فيه من الصدق والقوة القدسية،  ابلن
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كذلك جيدون فرصة لتبيّن الرأي يف أمور كثرية، فهذا كان هديف احلقيقي ونييت 
من التصوير، ولكن الذين يريدون أن يعارضوا يف كل شيء دون مربر قدموها 

كنت أهدف إليه من أبساليب مشّوشة متاما وأغَووا الناس. أقول أبن هذا كل ما  
التصوير. ولكن إذا كانوا يرون التصوير حبد ذاته عمال سيئا فيجب أال حيملوا 
القطع النقدية معهم، بل األفضل أن يقلعوا عيوهنم أيضا ألن صورة األشياء 
تنعكس فيها. إن قليلي الفهم هؤالء ال يدرون أن يف كنه األعمال دخال للنية 

ابلنيات" وال يفقهون. فإذا صّلى أحد رايًء فهل أيضا. يقرأون "إمنا األعمال 
يعّدونه عمال مستحسنا؟ الكل يعرف أنه ال فائدة من صالٍة مثلها بل هي وابل 
على صاحبها. فهل كانت الصالة عمال سيئا؟ كال، بل إن أداءها بطريقة سيئة 
يؤدي إىل هذه النتيجة السيئة. كذلك كان هديف من التصوير هو االستعانة يف 

بليغ دعوة اإلسالم، وكان ذلك ممكنا على مذاق األوروبيني. فإن حسباهنا ت
"تصوُّر الشيخ" أو ما شابه ذلك افرتاٌء. كان على املسلمني أال يغضبوا من 
ذلك، ما قاله هللا ورسوله حقٌّ. إذا كان قول املشايخ ال يطابق قول هللا ورسوله 

فال حقيقة له. احلق أن صحبة فالذنب ذنبهم. وإذا سألتم عن "تصوُّر الشيخ" 
الصاحلني والفانني يف هللا شيء حسن، ولكن ال بد من مراعاة املراتب والدرجات  

 كما يقول املثل الفارسي: لو مل تراع املراتب والدرجات كنت زنديقا. 
فاقدروا هللا حق قدره وأنزِلوا الرسوَل منزلته، واختذوا كالم هللا دستورا للعمل. مل 

رآن الكرمي أكثر من: "كونوا مع الصادقني"، لذا فصحبة الصادقني يرد يف الق
والفانني يف هللا ضرورية، وما قيل إنه جيب أن حتسبوا ذلك كل شيء. وهناك أمر 

ُتْم حتُِبُّوَن اَّللََّ َفاتَِّبُعوين حُيِْبْبُكُم هللاُ آخر يف القرآن الكرمي:    يؤَمرمل ُقْل ِإْن ُكنـْ
هنا أنه جيب أن حتسبوين إهلا، بل قيل أبنكم إذا كنتم تريدون أن تكونوا أحباء 

. لقد أمر هللا هللا فهناك سبيل واحد لنيل هذا املرام وهو أن اتّبعوا النيب 
ابالتباع ولكن ال يوجد أمُر "تصوُّر الشيخ" يف القرآن الكرمي. )احلكم، العدد: 

 ( 2-1م، ص:24-28/10/1901
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 لتصوير وضرورته  جواز ا
: احلاجة إىل الصورة مقابل هؤالء الناس كبرية يف الزمن الراهن، إذ قال 

يتم التأثري يف هذه األايم يف كل جملس بواسطة الصورة. لقد ُنشرت صورة 
"بيغوت" أيضا. احلرب يف هذه األايم انقصة بغري الصورة. لقد أمر هللا تعاىل 

ّدوهنا لكم. من هنا يثبت جواز الصورة، كما أن ُتِعّدوا للعدو أسلحة كما يُعِ 
اسُتنبط جواز احلرب ابلبنادق واملدافع، وإال فالقتل ابلنار حرام. فحيثما 
اقتضت الضرورة احلقة أو نزل اإلهلام حبقها فإن تقدمي الشهادة حبرمة الصورة 

صورة عائشة رضي هللا  عندئذ محٌق حبت. لقد أرى جربيل نفسه النيبَّ 
 عنها. 

قال املولوي حممد أحسن األمروهي: لعل ضرورة مثلها ظهرت للعيان يف زمن 
: : هكذا يبدو. مث قال أيضا. فقال املسيح املوعود  سليمان 

هناك حرمة حقيقية وهناك حرمة غري حقيقية. احلرمة غري احلقيقية ُترفع نتيجة 
 ( 35م، ص:28/11/1902األسباب الداعية لرفعها. )البدر، العدد: 

 جواز الصورة للضرورة
أحد األمحديني: إن سكان القرية يضايقوننا على التقاط  سأل حضرتَه 

: ما دام املرء حيفظ يف جيبه للحاجات صورتكم، فبم نرد عليهم؟ فقال 
املادية دوما نقودا حتمل الصورة، فلماذا ال جيوز التقاط الصورة حلاجة دينية. 

(، فهم يفعلون شيئا 3)الصف:  َما ال تـَْفَعُلونَ  ملَ تـَُقوُلونَ ينطبق على هؤالء: 
مث يصفونه معيبا لآلخرين. فإذا كانت الصورة حراما يف نظر هؤالء فعليهم أن 
يرموا النقود كلها يف اخلارج مث ليعرتضوا علينا. أما هؤالء املشايخ الذين يتشدقون 
ابالعرتاض فهم ال يقدرون على التخلي عن قرش واحد. )البدر، العدد: 

 ( 381م، ص:25/9/1903
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 تسجيل قصائد املسيح املوعود 
ل الصوت("  قال شخص: هل جيوز أن تسجَّل قصائدكم يف "فونوغراف )مسجِّ

 : وُنسمعها الناَس؟ فقال 
إمنا األعمال ابلنيات، إن إساع القصيدة من أجل تبليغ الدعوة جائز، ألن 

العدد: األبيات يف كثري من األحيان تُنشئ الرقة يف قلوب الناس. )بدر، 
 (8م، ص:24/6/1908

 استخدام مصنوعات الكفار جائز
: ُعرض سؤال شخص: ما دام القطار محار الدجال فلماذا نركبه؟ فقال 

ما مفاده إن إدخال  االستفادة من صنعة الكفار ليست ممنوعة. يقول النيب 
 احلمار على أنثى الفرس دجٌل، فالذي يُدخله هو دجال، ومع ذلك كان 

)بدر،  يركبها. بغلة وكان  يركب البغلة. واملعلوم أن ملكا كافرا أهدى النيب 
 (4ص  ،م28/3/1907العدد: 

 السفر ابلقطار مفيد لنا
لقد أفاد هللا تعاىل مجاعتنا يف العصر الراهن ألن عند ذكر القطار:  قال 

مُّل السفر أصبح سهال جدا، وإال كان املرء يصل من مكان إىل آخر بعد حتََ 
مشقة كبرية. فمثال إذا أراد أحد السفر إىل مدينة "مدراس"، اليت يقطنها السيد 
سيتهـ عبدالرمحن، كان يبدأ السفر يف الصيف ويصلها يف الشتاء. لقد أخرب هللا 

أي أن  ،(8)التكوير:  َوِإَذا النـُُّفوُس ُزوَِّجتْ : بقولهتعاىل عن الزمن الراهن 
الناس من منطقة سيصلون أانسا من منطقة أخرى. )البدر، العدد: 

  (21م، ص:6/2/1903
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 الِعشرة والعالقات املتبادلة

 من الوحدة القومية إىل الوحدة العاملية
: كما توجد الوحدة يف ذات هللا تعاىل كذلك يريدها يقول املسيح املوعود 

  يف البشر أيضا الذين ُخلقوا للعبادة إىل األبد. الُفرقة بني األمم اليت نشأت يف
الناس بسبب كثرة نسلهم كانت يف احلقيقة متهيدا خللق الوحدة الكاملة، ألن هللا 
تعاىل أراد أن خيلق يف البشر أجزاء الوحدة أوال مث يُدخل اْلميع يف دائرة الوحدة 

األمم شعواب خمتلفة وخلق الوحدة يف كل شعب. وكانت الكاملة. فجعل هللا تعاىل 
احلكمة وراء ذلك أْن يسهل التعارف بني األمم وال تكون هناك أية صعوبة يف 
العالقات املتبادلة بينهم. مث حينما حصل التعارف بني أجزاء صغرية من األمم قرر 

قسم أشجارها هللا تعاىل أن جيعل األمم كلها أمة واحدة، كما يزرع أحد حديقة وي
على تقسيمات خمتلفة، مث ينشئ حول احلديقة سورا وجيعل األشجار كلها يف 

ِإنَّ َهِذِه أُمَُّتُكْم أُمًَّة حلقة واحدة. وقد أشار القرآن الكرمي إىل ذلك فقال: 
(. أي اي أيها األنبياء يف خمتلف أحناء 93)األنبياء:  َواِحَدًة َوأاََن رَبُُّكْم فَاْعُبُدونِ 

لعامل، إن هؤالء املسلمني الذين اجتمعوا يف هذه الدنيا من أمم خمتلفة هم أمتكم ا
الواحدة الذين يؤمنون بوجود اْلميع، وأان ربكم فاعبدوين مجيعا. إن َمثل هذه 
الوحدة التدرجيية كَمثل أْمِر هللا تعاىل أن جيتمع الناس يف مسجد حارهتم مخس 

مجيعا يف اليوم السابع يف مسجد جامع يف مرات يوميا، مث أْمرهم أن جيتمعوا 
مدينتهم، أي يف مسجد يتسع للجميع. مث أمر أن جيتمعوا من املدينة كلها والقرى 
اجملاورة يف مقام واحد أي يف مصلى العيد بعد عام. مث أمرهم أن جيتمعوا من العامل  

ىل بّلغ كله مرة يف حياهتم يف مقام واحد أي يف مكة املعظمة. فكما أن هللا تعا
اجتماع األمة تدرجيا إىل الكمال مبناسبة احلج إذ حدَّد اجتماعات صغرية أوال مث 
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هيأ للعامل كله فرصة لالجتماع يف مقام واحد، كذلك هي سنة هللا يف الكتب 
املوحى هبا أيضا. فقد أراد هللا تعاىل من وراء ذلك أن يبّلغ حلقة وحدانية هللا إىل 

ة يف أجزاء صغرية من بالد خمتلفة أوال مث جيمع اْلميع الكمال، وذلك خبلق الوحد
يف هناية املطاف يف مقام واحد مثل اجتماع احلج، كما جاء الوعد يف القرآن: 

َونُِفَخ يف الصُّوِر َفَجَمْعَناُهْم مَجًْعا
 (، أي سيجمع هللا 100)الكهف:  

انوا يف البداية، لكي الناس السعداء بندائه يف الزمن األخري على دين واحد كما ك
 تتحقق العالقة بني األول واألخري.

ابختصار، كان الناس يف البداية كأمة واحدة فقط، مث حني انتشروا يف األرض  
كلها قسمهم هللا إىل أمم خمتلفة لسهولة التعارف بينهم، وقرر لكل أمة مذهبا 

َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنـَْثى َوَجَعْلَناُكْم اَي أَيُـَّها النَّاُس ِإانَّ يناسبهم، حيث يقول: 
ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة (، مث يقول: 14)احلجرات:  ُشُعواًب َوقـََباِئَل لِتَـَعاَرُفوا

ُلوَُكْم يف َما آاَتُكْم فَا َهاًجا َوَلْو َشاَء هللُا َْلََعَلُكْم أُمًَّة َواِحَدًة َوَلِكْن لِيَـبـْ ْسَتِبُقوا َوِمنـْ
رَاتِ  وقوله: ليبلوكم يف ما آاتكم: أي لُنظهر مواهب  ...(،49)املائدة:  اخْلَيـْ

الطبائع املختلفة بواسطة تعاليمنا املختلفة. فخذوا أيها املسلمون اخلرياِت ساعني 
إليها، ألنكم جمموعة األمم كلها وجتمعون فيكم كل أنواع الفطرة. فبناء على 

هللا البشر إىل أمم عديدة. كان الناس يف الزمن األول  األسباب املذكورة قسم
منخرطني يف سلسلة القرابة، وكانت وحدة القرابة قائمة بينهم. مث حينما تكّونت 
أمم عديدة أُرسلت الكتب خللق الوحدة يف كل قوم. ويف ذلك الزمن كانت 

ذلك، الوحدة القومية فقط ممكنة يف كل منطقة من مناطق البلد وليس أكثر من 
أي كانت الوحدة العاملية مستحيلة آنذاك. مث جاء الزمن الثالث حني تيسرت 
أسباب الوحدة بني األمم، أي أتيحت وسائل الوحدة العاملية. وكل زمن أتى على 
اإلنسان كان يقتضي أن يُعَطى كتاٌب يناسب ذلك الزمن. لذا حني أراد هللا تعاىل 

م رسوال منفصال، وُقدِّمت الوحدة القومية حتقيق الوحدة القومية أرسل إىل كل قو 
على الوحدة العاملية. واقتضت حكمة هللا أن حُتَقَّق الوحدة القومية يف كل بلد 
أوال. وعندما انتهت مرحلة الوحدة القومية بدأت مرحلة الوحدة بني األقوام كلها، 
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كتاب . وليكن معلوما أن عظمة رسول أو  وكان ذلك الزمن هو زمن بعثة نبينا 
تقدَّر بقدر مهمة اإلصالح الذي يواجهه، وبقدر املشاكل اليت يواجهها عند 
اإلصالح. فمن الواضح أن الكتاب الذي نزل يف الزمن األول ال ميكن أن يكون 
كامال أبّي حال، ألن املشاكل اليت ظهرت فيما بعد ما كانت لتخطر ابلبال يف 

ممكنا أن يواجه األنبياء والرسل يف الزمن األول حبال من األحوال. كذلك ما كان 
زمن الوحدة القومية من املشاكل ما واجهه يف زمن الوحدة العاملية ذلك النيبُّ 
الذي أُمر أبن يقيم األمم كلها على وحدة عاملية. )ينبوع املعرفة، اخلزائن الروحانية، 

 (.147-144، ص: 23اجمللد

 إلقاء السالم على املعارضني
سأل شخص: املعارضون الذين يشتموننا وإايكم بشدة ويستخدمون كلمات 

: املؤمن غيور جدا، قاسية وانبية، هل جيوز أن نسّلم عليهم أم ال؟ فقال 
أَفِمن مقتضى الغرية أن يكيل هؤالء الناس السباب والشتائم وتسّلموا عليهم؟ غري 

رء يف هذه احلالة يدفع الثمن أن البيع والشراء منهم جائز وال ضري يف ذلك، ألن امل
م، 10/4/1903وأيخذ السلعة وال منة يف ذلك ألحد. )احلكم، العدد: 

 (.14ص
: إن أسلويب هو أنين أسّلم على اْلميع إال إذا قابلين شقي يقول اخلليفة الثاين 

، فيمكن أن يرتدد طبعي. مثل "ليكهرام" الذي مل يسّلم عليه املسيح املوعود 
الناس خمدوعون مع كوهنم أعداء، ويستحقون دعاء تتضمنه التحية. إن عامة 

 (4م، ص:21/8/1946)الفضل، العدد: 

 التعامل مع غري املتحضرين
سأل أحد اإلخوة عرب رسالة من أفريقيا أبن سكاهنا األصليني هنا، رجاال ونساء، 

 ابتيعيشون عراة متاما، ونضطر إىل التعامل معهم يف بيع املأكوالت واملشرو 
: وشرائها، فهل التعامل مع هؤالء الناس ذنب؟ فقال املسيح املوعود  اليومية
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مل تطلبوا منهم أن يكونوا عراة، بل هم يفعلون ذلك إبرادهتم. فما ذنبكم يف ذلك؟ 
إهنم مثل بعض املتسولني واجملانني الذين يتجولون عراة يف بالدان. غري أنه جيب 

 تعويدهم على أن يرتدوا لباسا. 
مث طُرح سؤال عن مثل هؤالء الناس مفاده أنه ملا كان الناس يف أفريقيا فقراء وهم 
مهيأون للخدمة بسهولة، فهل جيوز استخدامهم يف طبخ الطعام مع أهنم ال مييزون 

: توظيفهم للخدمة جائز ابلنظر إىل ظروف تلك بني احلالل واحلرام؟ قال 
وا احلذر واحليطة بعني االعتبار فيما البالد، ولكن جيب أن يُطلب منهم أن أيخذ

 يتعلق بطعامكم. 
: الزواج هبذه النساء مث ُعرض سؤال: هل الزواج هبؤالء النساء جائز؟ فقال 

يف تلك البالد واملناطق جائز يف حالة االضطرار، ولكن يف حالة الزواج جيب 
ر، العدد: السعي لتعويدهن على ارتداء اللباس والعمل ابلشعائر اإلسالمية. )بد

 (6م، ص:26/9/1907

 غناء الفتيات مبناسبة الزواج
طُرح سؤال: ما حكم غناء الفتيات يف بيت أهل العروس أو أهل العريس؟ فقال 

 احلق أن حكمه أيضا كما سبق، فإذا مل تكن األغاين قذرة وسيئة فال أبس :
ح والثناء عليه. إىل املدينة استقبلته الفتيات أبغاين املد  هبا. عندما جاء النيب 
 ، الطبعة احلديثة( 552، ص: 2)أصحاب أمحد، اجمللد

 إظهار الفرح مبناسبات غري عادية
م: 1901يف ديسمرب  :كتبُت إىل حضرته يقول نواب حممد علي خان 

"احلفل الذي ُعقد عندكم مبناسبة "آمني" بشري، وشريف ومباركة، كانت 
التكلفات فيه ذات صبغة خاصة ألن هؤالء األوالد ُولدوا نتيجة النبوءات، لذا 
مهما أُبديت السعادة والسرور هبذه املناسبة لن يكون من املبالغة يف شيء. 

ابلنسبة لنا لذا سيكون عملك ُسّنة لنا،  ولكنك ما دمَت بروز سيدان حممد 



 فِقْهُ املَسِيْح 380
 

حول هذا  فأرجو أن تقول شيئا حول هذا املوضوع يف أثناء النـزهة، فقال 
 املوضوع ما ملخصه: 

"إمنا األعمال ابلنيات" مسألة مسلَّم هبا وأصح األحاديث. فإذا أطعم أحد للرايء 
عام وما شاهبه هبدف إظهار تفّوقه على اخللق أو طمعا يف التعويض فهذا الط

حرام. أما إذا أنفق أحد بنية شكر هللا وحبثا عن مرضاته دون الرايء أو الطمع يف 
التعويض فال ضري فيه، بل جيب أن تُعلن الوالدة على نطاق واسع، واإلعالن 
ابلدف مبناسبة الزجيات ضروري، بل جيوز استخدام آالت املوسيقى اإلجنليزية 

النساء أيضا إن مل يكن يف غنائها ما ينايف أيضا. كذلك ال ضري إذا غّنت 
الشريعة. واألهم يف املوضوع هو النية. بعض الناس جيعلون النساء خليعات 
الرسن، وهذا ال يصح، وبعضهم يعاملوهنن معاملة البهائم والعبيد، وهذا أيضا ال 
يصح. جيب أن تُعطى هلن احلرية بقدر ما تسمح هبا الشريعة، وكلما عملن مبا 

، الطبعة 551، ص 2يف الشريعة فيجب منعهن. )أصحاب أمحد، اجمللدينا
 احلديثة، سرية حضرة نواب حممد علي خان( 

 حسن معاملة ضيف هندوسي
: لقد خوَّفين الناس وقالوا أبن قال )هندوسي نزل ضيفا( عند املسيح املوعود 

األمر على  املرزا ال يكلِّم أحدا ويعامل اهلندوس خبُلق سيئ جدا، ولكنين وجدت
: النقيض من ذلك متاما، ووجدُتك يف قّمة األخالق ومضيافا. فقال له 

الناس يشيعون إشاعات كاذبة، لقد عّلمنا هللا أخالقا فاضلة. بل أان متأسف أبين 
ال أستطيع أن أعاملك حبسن اخللق أكثر من ذلك، ألن تقاليدك القومية ال 

ام للضيوف اهلندوس يف بيت أحد تسمح لك أن أتكل طعامنا. عادة ندبر الطع
اهلندوس، ولكن ال نستطيع أن نشرف على ذلك أبنفسنا. ليس من مبادئنا أن 
نعامل أحدا بسوء اخلُلق بناء على االختالف يف الدين. وسوء اخلُلق ليس مناسبا 
أبي حال، ألن َمثل مّتبع دين آخر كمثل مريٍض حبسب رأينا، فهو ال يتمتع 

ريض يستحق الرمحة أكثر، وجيب أن يعاَمل خبُلق حسن وِحلم بصحة روحانية. فامل
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ورفق. فلو عومل املريض بسوء اخللق الزداد مرضه. وإذا ُوجد يف أحد اعوجاج أو 
خطأ جيب إفهامه ابحلب. لنا مبدآن أساسيان: تسوية العالقة ابهلل ومعاملة عباده 

 (    3م، ص19/7/1906، عدد: 29، رقم2ابملواساة واخلُلق احلسن. )بدر، جملد

 مواساة اهلندوس
يقول فيه: هناك هندوسي من  ُعرض سؤال شخص على املسيح املوعود 

مدينتنا يشرتك يف أفراحنا وأتراحنا بسبب عالقاتنا القدمية، وإذا مات أحد يشيِّع 
: جنازته أيضا، هل جيوز لنا أن نشاركهم أيضا مبثل هذه املناسبات؟ فقال 

مواساة اهلندوس يف األمور الدنيوية ومساعدهتم جائزة بعد االبتعاد عن تقاليدهم 
 ( 8م، ص:6/6/1907والرباءة مما خيالف شريعة اإلسالم. )بدر، العدد: 

 طعام أهل الكتاب
لقد دار احلديث حول االخرتاعات الغريبة يف أمريكا وأورواب، ويف أثناء ذلك تطرق 

شروابت اليت ُتستوَرد من أورواب يف الُعَلب وتكون عالية احلديث إىل األلبان وامل
اْلودة ونظيفة. واملزية األخرى فيها هي أهنا ال متسها األيدي قط إذ حُتَلب األلبان 

: ما دام النصارى يف هذه األايم ال يهتمون حبدود الدين ابملاكينات، فقال 
ون اسم هللا قط على وحالله وحرامه ويستهلكون حلم اخلنزير بكثرة، وال يذكر 

ذابئحهم بل يقطعون عنق الذبيحة دفعة واحدة، كما سعنا، كذلك خُيشى أن 
خُيلط شحم اخلنازير وحليبها ابلبسكويت الذي يصنع يف مصانعهم. لذا أرى أن 
استهالك البسكويت املستورد من أورواب واأللبان والشورابت من هذا النوع ينايف 

. مادامت تربية اخلنازير واستهالكها عادة شائعة يف التقوى متاما وغري مسموح به
أورواب، فكيف ميكننا التصديق أن املأكوالت األخرى اليت يصنعها هؤالء القوم 

 ويصّدروهنا ال يكون فيها جزء منها. 
هنا سرد السيد أبو سعيد املعروف ابلسيد عرب، اتجر النحاس يف رنغون حلضرته 

 بسكويت وخبز لإلجنليز، فاشرتاه اتجر  حاداث أنه كان يف رنغون مصنع
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مسلم مبئة ومخسني ألف روبية. عندما فحص سجالت احلساابت تبني له أن 
شحم اخلنـزير أيضا كان يُشرَتى هلذا املصنع. وعند االستفسار قال أصحاب 
املصنع أهنم كانوا يستخدمونه يف صناعة البسكويت وما شاهبه، ألن هذه األشياء 

لطعم بغريه، كذلك ُيستهَلك هذا الشحم هلذا الغرض يف أورواب ال تكون لذيذة ا
 أيضا. 

فبقراءة هذا احلادث ميكن للقراء أن يعرفوا كيف كانت أفكار املسيح املوعود هامة 
ومبنية على أدق سبل التقوى ودقة النظر. ولكن ملا كان بعض منا يسافرون كثريا 

ة وغريها من البالد واألمصار وبعض اإلخوة ما زالوا موجودين يف بالد إفريقي
النائية، وميكن أن حيتاجوا إىل مثل هذه األلبان والبسكويت وما شاهبهما، لذا 
ُسئل حضرته عن هذه املسألة مرة أخرى نظرا إىل ظروفهم، كذلك ذُكرت أطعمة 
اهلندوس وقيل أبن أوانيهم تكون وسخة جدا وكثريا ما تلعق الكالب طناجرهم 

طعام النصارى عندي هو ما ال جمال للشبهة فيه، وهو  : احلالل منفقال 
ليس حراما حبسب القرآن الكرمي. وإال سيكون معىن ذلك أن بعض األشياء ال 
أيكلها املرء يف البيت ابعتبارها حمرمة ولكن أيكلها من أيدي النصارى خارج 
البيت. وال يقتصر األمر على النصارى فقط، بل إذا كان هناك مسلم أيضا 

كوك احلال، فال جيوز أكل طعامه. فمثال إذا كان مسلم جمنون ال يستطيع أن مش
مييز بني احلالل واحلرام فكيف ميكن الثقة بطعامه وما صنعه، لذا ال أسح يف بييت 
ابستهالك البسكويت املستورد من أورواب، بل نشرتي من صنع شركة هندية. إن 

ارنة مع النصارى، ألن اهلندوس حالتنا ابلنسبة إىل اهلندوس حالة اضطرار مق
اختلطوا معنا بكثرة وحمالهتم منتشرة يف كل مكان، أما إذا ُوجدت حمالت 
املسلمني وتوفر عندهم كل شيء فينبغي أال ُتشرتى املأكوالت من حمالت 
اهلندوس. وإضافة إىل ذلك أظن أن املراد من أهل الكتاب هم اليهود، ألهنم كانوا 

اك بكثرة، واخلطاب يف القرآن الكرمي أيضا موجَّه إليهم يسكنون مع العرب حينذ
مرارا وتكرارا. والتوراة كان الكتاب الوحيد حينذاك الذي كان من شأنه أن يبني 
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مسائل احلالل واحلرام. وما زال اليهود يعملون حبسبه يف هذا األمر كما كانوا 
 يعملون حينذاك. أما اإلجنيل فليس كتااب أصال. 

أبو سعيد أن تعريف أهل الكتاب بـ "ال" أيضا يفيد هذا التخصيص، فقال السيد 
 (3م، ص16/7/1904فاتضحت هذه املسألة أكثر. )البدر، العدد:

 أكل ذبيحة أتباع مذهب وحدة الوجود
سأل شخص قائال: يوجد يف مدينتنا كثري من أتباع مذهب وحدة الوجود 

: التجسس ويذحبون األنعام عادة، فهل حيّل استهالك حلومها أم ال؟ فقال 
الكثري ليس حمبَّذا. جيب أن جتتنبوا املشرك والفاسق بوجه عام. إن كثرة التجسس 
تؤدي إىل مشاكل مجّة. الذبيحة اليت ُتذبح ابسم هللا مبراعاة التعليم اإلسالمي 

 ( 4م، ص:16/7/1904جائزة بغّض النظر عمَّن ذحبها. )البدر، العدد:

 حتقيق الرؤاي
قائال: قال شخص لزوجيت يف  املسيح املوعود  كتب شخص رؤاي زوجته إىل

املنام أن ابنك يف خطر كبري، فعليك أن تتصدقي عنه، وهلذا الغرض جيب أن 
تنقعي حباٍت من احلّمص يف إانٍء من اخلزف، مث اربطي اإلانء بقميص الشاب 
وضعيه قرب السرير عند النوم ليال واشعلي سراجا، مث اطليب من أحٍد من غري 

ف أن أيخذ اإلانء ويضعه عند تقاطع الطريق. فكتب الرجل هذه الرؤاي إىل املعار 
يف  حضرته وسأل: هل جيوز أن حنقق الرؤاي على هذا النحو؟ فكتب حضرته 

م، 4/4/1907اْلواب: جيوز أن تفعلوا ذلك وحتققوا الرؤاي. )بدر، العدد: 
 (6ص:

  على الطبيب أن يواسي ويكون حذرا أيضا
ه أن الطاعون ينتقل من شخص إىل آخر، فما حكم الطبيب يف طُرح سؤال مفاد

: جيب على الطبيب أن يعاجل املرضى هذه احلالة؟ قال املسيح املوعود 
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ويواسيهم، ولكن عليه أن أيخذ حذره أيضا. فاالقرتاب من املريض والدخول إىل 
البيت ليس ضروراي، بل عليه أن يستفسر عن املرض وينصح املريض. ومن 

وري للقائمني ابخلدمة أن أيخذوا حذرهم ويواسوا املريض أيضا. )املرجع الضر 
 السابق( 

 ابلطاعون امليتغسل 
: ما حكم غسل امليت ابلطاعون؟ فقال: إذا مات املؤمن ابلطاعون سئل 

فهو شهيد، وال حاجة إىل غسل الشهيد. وسئل: هل جيب تكفني امليت 
تكفني الشهيد، فلُيدفن يف لباسه : ال حاجة إىل ابلطاعون أم ال؟ فقال 

ي برداء أبيض فال أبس. )بدر العدد:  الذي اسُتشهد فيه. أما إذا ُسجِّ
 (6م، ص4/4/1907

 حكم األمحديني يف املناطق املوبوءة ابلطاعون
م مع األصحاب، وقال يف الطريق خماطبا 1/4/1907للنـزهة صباح  خرج 
أن هذه األايم هي أايم غضب هللا. لقد : انُشر يف اْلريدة وأخرب اْلميع 1إاييَ 

أوحى هللا تعاىل إيّل مرارا ما نصه: "غضبُت غضبا شديدا". الطاعون يف اشتداد  
مضطرمة يف كل حدب وصوب. أدعو هللا تعاىل   اكبري يف هذه األايم وكأن انر 

كثريا ألفراد مجاعيت لينقذهم، ولكن يثبت من القرآن الكرمي أنه عندما ينـزل 
 يتضرر به الصاحلون أيضا مع الطاحلني، مث يعاَملون كلٌّ حبسب أعماله. غضب هللا

خذوا طوفان نوح مثال فقد مشل اْلميع. واملعلوم أنه مل يعلم كل رجل وكل امرأة 
وطفل بوجه كامل ما هو اّدعاء نوح وما أدلته. الفتوحات اليت حصلت يف احلروب  

سلمون أيضا يف كل املن قُتل مبنـزلة آية على صدق اإلسالم. ولككلها كانت  
حرب مع الكفار، فوصل الكافر إىل اْلحيم وُعّد املسلم شهيدا. كذلك الطاعون 
آية على صدقنا، وميكن أن يُستشَهد به بعٌض من أفراد مجاعتنا أيضا. إنين عاكف 

                                                 
 أي السيد املفيت حممد صادق احملرتم، مدير جريدة بدر. )املدون(                        1
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على الدعاء يف حضرة هللا أن مييزهم من غريهم، ولكن جيب أن يتذكر أفراد 
ليد على اليد ال ينفع شيئا ما مل يعملوا بتعليمي. أّدوا حقوق هللا اْلماعة أن وضع ا

أوال وطهِّروا نفوسكم من أهوائها، مث أّدوا حقوق العباد وأمتّوا األعمال الصاحلة. 
آمنوا ابهلل إمياان صادقا وادعوا هللا تعاىل متضرعني. جيب أال ميضي يوم دون أن 

لظاهرية أيضا. اُخرُجوا من البيت الذي متوت تدعوا هللا فيه. مث اهتموا ابألسباب ا
فيه الفئران. واخُرجوا من احلارة اليت انتشر فيها الطاعون وامكثوا يف ميدان 
مكشوف يف اخلارج. ومن أصيب منكم ابلطاعون بقدر هللا تعاىل واسوه وذويه 
وانصروهم بكل معىن الكلمة وال تدّخروا جهدا يف عالجه. ولكن اعلموا أنه ليس 

ملراد من مواساتكم أن تتضرروا أبنفاسه الساّمة وثيابه امللوَّثة، بل جيب أن جتتنبوا ا
هذا التأثري. وأسِكنوه يف مكان مكشوف، ومن مات هبذا املرض، ال سح هللا، 
فهو شهيد وال حاجة إىل غسله وال إىل تكفينه، بل ادفنوه يف ثيابه العادية، وإذا 

ن املواد السامة تشتد أكثر يف جسم امليت، لذا أمكن فضعوا عليه ثواب أبيض. أل
جيب أال جيتمع حوله كثري من الناس، بل جيب أن حيمل جنازته بضعة أشخاص 
حبسب الضرورة. أما اآلخرون فليصّلوا عليه اْلنازة واقفني على بُعد مائة مرت مثال. 

نت املقربة اْلنازة دعاء وليس ضروراي أن يقوم له املرء ابلقرب من امليت. وإذا كا
بعيدة، كما هو احلال يف الهور، فلو أمكن، فلُتحمل اْلنازة على عربة، دون بكاء 
وعويل على امليت. فاالعرتاض على فعل هللا ذنب. ال ختافوا أن الناس سيستاءون 
منكم على فعلكم هذا، فمَّت مدحوكم أصال؟! كل هذه األمور تطابق الشريعة، 

ين يسخرون منهم سيتبعونكم أخريا يف هذه وسرتون يف هناية املطاف أن الذ
 األمور. 

أكرر وأنصح أن عليكم أن تغادروا فورا البيت الضيق واملظلم الذي ال يتخلله 
الضوء واهلواء جيدا، ألن مثل هذا البيت خطري حبد ذاته وإن مل متت فيه فأرة. 

فل من وابقوا على أسطح املنازل قدر اإلمكان، واحذروا املكث يف الطابق األس
البيت. حافظوا على نظافة الثياب، واهتموا بتنظيف قنوات املياه اآلسنة. وفوق  
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كل ذلك طهِّروا قلوبكم وتصاحلوا مع هللا صلحا كامال. )بدر، العدد: 
 (6-5م، ص:2/4/1907

 حكم إقامة املأدبة عند حتقق آية
ذنه يستأ بعث خاْن عبد احلميد خان من مدينة كبورهتله رسالة إىل حضرته 

فيها لضيافة اإلخوة مبناسبة سعيدة عند حتقق اآلية العظيمة عن "دوئي". فأذن له 
مسموح  حتديثا ابلنعمةاملناسببة وقال: املأدبة يف مثل هذه  املسيح املوعود 

 (4م، ص28/3/1907. )البدر، العدد:هبا

 جمالس الشعر
عن  حضرته  لقد أراد بعض اإلخوة الشعراء أن يؤسسوا جملسا رسيا، وسألوا

هذا األمر فقال: إنه مضيعة للوقت أن تؤسس اجملالس من هذا القبيل ويستغرق 
الناس يف إلقاء القصائد. ولكن جيوز أن ينظم أحد قصيدة حبسب مذاقه مث يلقيها 
يف جملس صدفة أو ينشرها يف جريدة. لقد كتبُت أيضا قصائد يف كتيب ولكن مل 

ه القصائد. ال أحب أبدا أن يتمىن أحد ذيوع أشرتك إىل اآلن يف جملس تُلقى في
صيته كشاعر. أما إذا نُظمْت قصيدة بصورة احلال ال على سبيل القال، وبناء 
على محاس روحاين ال بسبب أهواء النفس، وكانت مفيدة للخلق فال غضاضة 

م، 27/6/1907فيها. ولكن اختاذ هذا األمر مهنة فعل حنس. )بدر، العدد: 
 ( 7ص

 حل إلكثار النسلتربية الف
سأل أحد: هل جيوز أن يرَّب أحد فحال خالًصا لوجه هللا لإلكثار من النسل؟ قال 

 األصل يف األشياء اإلابحة". أما ما حرمه هللا فهو حرام والبقية كلها" :
حالل. كثري من األمور تتوقف على النية. أما عندي فليس هذا جائزا فحسب، 

 بل عمل ثواب. 
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قيل: هل جاء ذلك يف القرآن؟ فقال: لقد انتبهُت إىل هذا األمر عند اإلجابة. 
اآلخرون يعطون ابسم اآلهلة الباطلة أما هنا فهو لوجه هللا. اإلكثار من النسل 
ضروري. لقد عّد هللا تعاىل "األنعام" وما شاهبها من نِعمه، فال بد من قدرها حق 

من النسل أيضا. وإن مل يُفعل ذلك لقّلت القدر. ومن مقتضى التقدير اإلكثاُر 
األنعام ولن جتري أمور الدنيا على ما يُرام. لذا ال ضري يف ذلك عندي. إمنا 
األعمال ابلنيات. إذا كان العمل ابسم غري هللا لكان حراما، وإذا كان العمل 

 ( 12م، ص1/8/1907نفسه لوجه هللا صار حالال. )بدر، العدد:
  كان الفسادأسوة األمحديني يف م

رسالة من بعض األمحديني من مكان، جاء  وصلت إىل املسيح املوعود 
فيها: الفساد يسود هذه املنطقة إذ يهاجم الناس بعضهم وال حياول أحد تدارك 
هذا الوضع. هناك بعض املشايخ يريدون أن يقتلوان، فهل تسمحون لنا أن نقتلهم 

اية أنفسكم بكل ما يف وسعكم : ال تفعلوا ذلك. واسعوا حلمأيضا؟ فقال 
وال هتامجوا أحدا. حتّملوا املشاق واصربوا حَّت يهّيئ هللا ما فيه خري لكم. الذي 

 (6م، ص:26/9/1907يتقي هللا ويصرب يكون هللا معه. )بدر، العدد: 

 التشبه ابلكفار
: التشبُّه سأل شخص: هل ارتداء اإلزار مثل اهلندوس جائز أم ال؟ فقال 

 جيوز أبي حال. اهلندوس يضعون نقطة على اْلبني مثال، فلو وضعها ابلكفار ال
وإن كان الشعر موجوًدا -أحد أو رَّب خصلة من شعر رأسه كما يفعل اهلندوس 

فهذا ال جيوز. جيب على املسلمني أن يكونوا غيورين يف  -على رأس كل شخص
الذي نسميه -الأيضا يلبس اإلزار، وشراؤه السرو  سلوكهم وهيئتهم. كان النيب 

أيضا اثبت. فيمكن لإلنسان أن يلبس منها مَّت يشاء. وإضافة إىل ذلك   -إزارا
أن يلبس قبعة وقميصا وإزارا وعمامة، فليلبس املرء منها ما  املباركة كان من عادته

يشاء وال ضري يف ذلك. أما إذا واجهته ضرورة جديدة فليلبس ما ال يشبه لباس 



 فِقْهُ املَسِيْح 388
 

اللباس اإلسالمي. عندما يقّر املرء ابإلميان فما الذي الكفار وما هو أقرب إىل 
خيافه إًذا؟ أبقي  شيء يف قلبه كأمنية؟ أبقيت تقاليد الكفار وعاداهتم؟ عليه أن 

. جيب أال يستخف اإلنسان ابلذنب مهما  لنيب اب تأسىخيشى هللا وحده وي
الصغائر هو  كان صغريا، فإن الصغائر هي اليت تتحول إىل الكبائر. واإلصرار على

الكبرية. مل يودع هللا يف نفسي طبيعة جتعلين أستمتع بلباسهم وحذائهم. لقد أُرسل 
يل مرة أو مرتني حذاء إجنليزي، ولكن كان يصعب علّي أن ألبسه، فكنت ألبس 
فردة اليمني يف القدم اليسرى، وفردة اليسار يف القدم اليمىن، حَّت اضطررت إىل 

ييز بني اليمني واليسار، ولكن هذه اخلطة أيضا مل تنجح، أن أعّلمه حبرب أسود للتم
فقلُت يف نفسي أبنه مما خيالف طبيعيت أن ألبس مثل هذا احلذاء. )احلكم، العدد: 

 (8م، ص17/4/1903

 جائزاألكل ابلسكني والشوكة 
عن األكل ابلسكني والشوكة: مل متنع شريعة اإلسالم األكل ابلقطع  قال 

منعت من التشديد على فعل معني تكلُّفا حَّت ال يصبح املرء ابلسكني، غري أهنا 
أكل اللحم بقطعه  مثل القوم الذين اعتادوا ذلك، وإال من الثابت أن النيب 

ابلسكني، وقد فعل ذلك حَّت ال يشق على األمة. إًذا، األكل هبذه الطريقة جائز 
طرق األكل األخرى عند الضرورة احلقة، ولكن التقيد هبا والتكلُّف واالستخفاف ب

ممنوع، ألن اإلنسان يف هذه احلالة يعتاد على اتّباع اآلخرين رويدا رويدا إىل درجة 
أْن يرتك الطهارة أيضا مثلهم. املراد من "من تشبَّه بقوم فهو منهم" هو أال يفعل 
املرء هذه األعمال اباللتزام، وإال فلم مُينع العمل هبا يف بعض األحيان عند 

قة. فمثال يف بعض األحيان أكون مشغوال جدا فأقول، وأان أكتب، الضرورة احل
أن يوضع الطعام على الطاولة، فآكل هناك، وأحياان آكل جالسا على البساط أو 

 على السرير. ففي هذه األمور جيب االهتمام ابلبساطة فقط. 
طة يف معىن التشبه يف هذا احلديث هو أن يّتبع املرء خطا واحدا فقط، وإال فالبسا

ديننا شيء غِبطتنا عليه األقوام األخرى ومتنَّوا لو كانت يف دينهم. وقد مدحها 
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اإلجنليز وأخذوا كثريا من مبادئهم من العرب وتبنَّوها، ولكنهم مضطرون اآلن إىل 
 (13م، ص24/1/1903اتباع التقاليد وال يستطيعون تركها. )احلكم، العدد: 

 كذبة أبريل/نيسان عادة سيئة
: القرآن يلعن الكاذب، ويقول أبن الكاذبني أصحاب يقول املسيح املوعود 

الشيطان، وال إميان هلم، وتنزل الشياطني على الكاذبني. ومل يكتف ابلقول أبال 
تكذبوا، بل قال أيضا أن ترتكوا صحبة الكاذبني وال تتخذوهم بطانة واتقوا هللا 

أن يكون كالمك سديدا دون أن وكونوا مع الصادقني. ويقول أيضا أبنه جيب 
تكون فيه شائبة من الكذب ولو على سبيل املزاح. قولوا اآلن: أين توجد هذه 
التعاليم يف اإلجنيل؟ لو ُوجدت هذه التعاليم ملا بقيت عادة كذبة أبريل السيئة يف 
املسيحيني إىل اآلن. انظروا ما أسوأ عادة كذبة أبريل، إذ يُظّن الكذب فيها 

هذه هي حضارة املسيحية وهذا هو تعليم اإلجنيل. يبدو أن املسيحيني حتضُّرا. 
حيبون الكذب كثريا. إذ تشهد عليه حالتهم العملية. فمثال القرآن ُهَو ُهَو يف 
أيدي املسلمني مجيعا، ولكن نسمع أن عدد األانجيل يربو على ستني إجنيال. 

لكم سعتم قول شخص واها لكم أيها القسُس! هذا هو التمرين على الكذب. لع
مقدس منكم أن كذب الكالم ليس جائزا فقط بل هو الثواب بعينه. )رسائل 

 ( 199، اجمللد األول، ص: املسيح املوعود 

 الغرية الدينية
: أخربين ميان خري الدين السيكهواين خطيا: يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

فيها آهتم" املسيحي كان الطقس األايم اليت بدأت فيها املناظرة مع "عبد هللا 
صيفا، فكنا حنتاج إىل املاء وكنا حنمله معنا، وما كنا نشرب من بئر املسيحيني، 

حيب أن  ، فما كان املسيح املوعود ألهنم قوم يسيئون إىل رسول هللا 
 ( 198، الصفحة: 2يشرب ماًء من بئرهم. )سرية املهدي، اجمللد
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: أخربين املنشي ظفر أمحد الكفورهتلوي د يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمح
ُتكتب، وكان الُكتَّاب من  مع آهتم خطيا: كانت حماضرات الطرفني يف املناظرة

الطرفني يقارنون املسودات، فتارة أييت ُكتَّاب الفريق الثاين واترة كنت أذهب إليهم. 
ا إن جلسُت ويف إحدى املرات ذهبُت إىل بيت "آهتم" للمقارنة بني املسودتني، وم

، حمافظة مظفر نههناك حَّت سألين آهتم: أين مسكنك؟ قلت: يف "بلدة بدها
آابد". قال: كان يف تلك البلدة صديق يل هو املنشي عبد الواحد املنصف. قلت:  
كان عمي. مث ذكر آهتم مكاان آخر وقال أبنه كان يعمل هنالك انئًبا للمفوض، 

ال عن املديرية، وكانت العالقة بيننا وكان املنشي عبد الواحد قاضيا أو مسؤو 
محيمة، وكان املنشي أيضا حيسب نفسه ملَهما. وقال يل: أنت مبنـزلة ابن أخي، مث 
جاء ابلنساء من بيته وقال هلن: هذا مبنـزلة ابن أخي فيجب استضافته. فجيء 
ابحللوايت واملأكوالت األخرى يف احلال فقلت: ال أستطيع أن آكلها، وذلك ألن 

مل يقبل ذات مرة دعوة املسيحيني وقال: كيف ميكننا  ان املسيح املوعود سيد
؟ لذا ال أستطيع أن أشرب أن نقبل دعوهتم وهم يسيئون إىل سيدان وموالان 

الشاي أيضا. ولكنه ظل يصّر ويقول: ال نستضيفك بصفتك أمحداي بل لكونك 
سودتني وذكرت القصة املقارنة بني املدون مبنـزلة ابن أخي. مث عدُت من هناك 

فقال: لقد أحسنَت ُصنعا، وال حاجة لك إىل الذهاب  للمسيح املوعود 
، 2هناك ملقارنة النصَّني، فإذا أرادوا ذلك فليأتوا أبنفسهم. )سرية املهدي، اجمللد

 ( 49-48الصفحة: 
 واألكل معهم املسيئينيمعانقة النصارى استنكار 

: هل جيوز األكل مع املسيحيني ومعانقتهم أم ال؟  فقال: ال  سئل حضرته
؟ لقد أراها جائزة قط، ألنه مما ينايف الغرية الدينية أن نعانقهم وهم يسبون نبينا 

. مث منع القرآن الكرمي حَّت من اْللوس يف جمالس ُيستهزَأ فيها ابهلل ورسوله 
كل معهم؟ فإذا سّب أحد مثال هؤالء الناس أيكلون حلم اخلنـزير، فكيف جيوز األ

أمَّ أحد أو أخَته فهل جيوز لألخري جمالسته ومعانقته؟ فما مل يكن األمر كذلك  
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م، 10/8/1902كيف جنيزمها مع أعداء هللا ورسوله وشامتيهما؟ )احلكم، العدد: 
 (10ص: 

 كتابة الرواايت والقصص وقراءهتا
لقصص والرواايت سؤال: ما حكم كتابة ا ُعرض على املسيح املوعود 

: "َحَسنه َحسن عن الشعر، فقال  وقراءهتا؟ فقال: احلكم فيها ما قاله النيب 
وقبيحه قبيح"، واألعمال ابلنيات. القصص اليت وردت يف "مثنوي املولوي الرومي"  

يتكلم  كان عيسى كذلك  كلها حكاايت وأمثال، وليست أحدااث واقعية.  
ع من القصص. فالقصص اليت ُتكتب بنية صاحلة ابألمثال كثريا.... هذا أيضا نو 

وُتستخدم فيها لغة جيدة وتضم عربة ونصيحة، هي مفيدة على أية حال، وال 
 ( 3م، ص5/9/1907ذنب يف كتابتها وقراءهتا عند احلاجة. )بدر، العدد:

 إعطاء غري املسلم حلم األضحية
عن ذلك فقال: جيوز إعطاء حلم األضحية لغري املسلم  سئل املسيح املوعود 

 ( 83، ص:أيضا. )ذكر احلبيب، للمفيت حممد صادق 

 طعام النصارى جائز
رّدا على سؤال "اببو حممد أفضل" عن طعام أهل الكتاب: أنكل طعام  قال 

اهلندوس أيضا مبقتضى التعايش والتمدن، كذلك أكل طعام النصارى جائز أيضا. 
ولكن جيب االهتمام أن تكون األواين طاهرة وأال يكون شيء غري طاهر. 

 ( 4م، ص17/6/1901)احلكم، العدد: 
 الطعام املطبوخ بيد اهلندوس

: الشريعة سأل شخص: هل جيوز أكل الطعام املطبوخ بيد اهلندوس؟ قال  
َقْد أَفْـَلَح َمْن تبيح ذلك، ومل تشدد على قيود من هذا النوع، بل أّكدت على: 
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أيكل أشياء مما عملته أيدي األرمن، واحلق أن األمور ال  . كان النيب زَكَّاَها
 (3م، ص10/6/1904لعدد: جتري على ما يرام من دون ذلك. )احلكم، ا

 قبول دعوة سيدة هندوسية وهديتها   
: كان انئب املفوض يف جولة بصدد قضية، يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

وكان املثول أمامه مقررا يف بلدة "كارخانه دهاريوال"، وذلك يف شهر رمضان.  
ل" حَّت ال كان يف احلسبان قبل املوعد أن ننـزل يف مكان أقرب إىل "دهاريوا

تكون هناك مشكلة يف املثول يف املوعد احملدد. كان ذلك املكان على بُعد مثانية 
 أميال من قاداين، حاولنا بداية أن ننـزل يف قرية "ليل" ولكن لألسف رفض أهلها

. مث اقرُتح أن يكون املكوث يف قرية" كهندا" حيث كانت السيدة "راين املسلمون
ايشر كور" زعيمة القرية، فأظهرت سعادهتا البالغة على قدوم املسيح املوعود 

 وأرسلت حاشيتها الستقباله، وأمرت بتنظيف قصرها الفاره وقدمته إىل ،
ت فيها أبهنا رسالة قال حضرته للمكث فيه. وأرسلت إىل املسيح املوعود 

سعيدة جدا بقدومه، وتشعر كأن "السردار َجيمل سنغ سرغباش" قد جاء. )إن 
املذكور هو صهر هلا(  ويف الليلة نفسها أقامت الزعيمة مأدبة كبرية دعت فيها 

سعادة كبرية. )سرية املهدي،  وأصحابه، فأظهر  املسيح املوعود 
 (. 267-266، ص: 2اجمللد

كم عن هذا احلادث: أرسلْت املسماة "راين ايشر َكْور" مع لقد ورد يف جريدة احل
، إذ شكرا لقدومكخادمها صحنا من السكر وصحنا من اللوز هدية، وقالت: 

إن جميئك هنا مبنـزلة جميء املرحوم "السردار جيمل سنغ". فقال املسيح املوعود 
  ِنا فنقبل بكل بساطة، وبلهجة يهبها هللا ألانس مثله: حسنا، ما دمِت دعوت

 (. 7م، ص:31/1/1899اهلدية أيضا. )احلكم، العدد: 
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 هندوسي اتجر يف مأدبة أقامها  اشرتاكه 
: أخربين املنشي الكفورهتلوي خطيا: مكث يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

يف مدينة جالندهر إىل شهر تقريبا، وذلك بعد البيعة األوىل  املسيح املوعود 
من سكان جالندهر إىل حضرته  وكان اتجرا كبريابفرتة وجيزة. جاء هندوسي 

  وقال: أريد أن أستضيفكم مع كافة رفقائكم. قِبل حضرته دعوته فورا، فأقام
ب حضرته املستضيف املأدبة يف قرية "اباب خيل" وأعّد أطعمة فاخرة جدا. ذه

مشيا على األقدام من مدينة جالندهر. فرش املستضيف طاولة أمام حضرته بيده، 
وأخذ إبريق املاء ليصب املاء على يَدي حضرته ليغسلهما. قال له أحدان: ال 
تكّلف نفسك على هذا النحو، فقال: لقد رأيت وسيلة جنايت يف أن يقبل هللا 

بكل إخالص وحّب. وبعد الطعام  يافةقّدم الضهذه اخلدمة البسيطة مين. فظل يُ 
يين. قال قال للمسيح املوعود  : : هل سيقبل هللا عملي هذا وهل سينجِّ

إن هللا شاكر وقدير، عليك أن تؤمن ابهلل واحدا ال شريك له وال هتتم ابألواثن، 
. قال: ألفعلّن ذلك، وأرجو منكم أيضا يف لغتك واستمر يف دعاء هللا هلدايتك

بعد ذلك عدان إىل جالندهر، فكان هذا الشخص الثري أييت بعد كل  الدعاء يل.
بكل أدب. )سرية املهدي،  يومني أو ثالثة أايم وجيلس أمام املسيح املوعود 

 (.51-50، ص2اجمللد

 التجارة والعرشرة مع اهلندوس
: حدثين الدكتور مري حممد إساعيل قائاًل:  يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

أيكل ويشرب عند اهلندوس ويقبل هداايهم أيضا مثل  سيح املوعود كان امل
احللوايت وما شاهبها وأيكلها. كذلك كان يطلب شراء املأكوالت واملشروابت 

يف السوق. مل تكن تلك األشياء نقدا، بل كانت  يبيع احللوايت من حملِّ هندوسي
كتب على ورقة، فكان تفاصيل السلع مثل اسها ووزهنا وسعرها واتريخ الشراء تُ 
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يدفع يفحصه و صاحب احملل يُرسل تفصيل احلساب بعد شهر، فكان حضرته 
 املبلغ كاماًل. 

يرى أْكل ما طبخه اهلندوس جائزا، وما كان  أقول: كان املسيح املوعود 
يرتدد يف أكله. الرتدد الذي يُظهره الناس اليوم سببه ليس دينيا، بل هو سبب 

 (.794، الصفحة: 1ي، اجمللداقتصادي. )سرية املهد
 تقدمي الشهود الزور يف القضااي    

سأل موظف يف حمكمة: ما حكم تقدمي شهود كاذبني يف قضية صادقة ومبنّية 
 : على الصدق. فقال 
لقضية الصادقة متاما، فافحص القضية أوال هل هي صادقة أم  اأوال جيب أن تتابع 

كاذبة، والصدق بنفسه سيظهر تلقائيا. واثنيا، جيب أال هتتم ابلشهود أصال، فمن 
مهمة املدعي أن يهّيئ الشهود. من املكروه جدا أن يطلب املدعي أن يُؤتى 

، أاي كان نوعها. ابلشهود ويلقَّنوا كذا وكذا. على املدعي أن يقدم الشهادة بنفسه
 (. 10م، ص 24/4/1903)احلكم، العدد: 

  إنشاد األشعار والقصائد
: تُنشد القصائد يف جملسنا طُرح سؤال حول إنشاد الشعر والقصائد فقال 

أيضا لبعض األبيات من شخص سع عنه أن  هذا أيضا، كما استمع النيب 
إذا قال ذلك ألحد كان  ، مث قال له "رمحك هللا". وكان معروفا أنه مجيلصوته 

يستشهد عاجال. فهذا الصحايب أيضا استشهد فور دخوله ميدان احلرب. قرأ 
عن ذلك ،  ، فنهاه عمر أحد الصحابة يف املسجد شعرا بعد وفاة النيب 

سجد ويف فغضب وقال له: كيف تنهاين؟! كنت قد أنشدت الشعر هنا يف هذا امل
.  )البدر، العدد: ومل مينعين، فسكت عمر  هذا املكان ابلذات أمام النيب 

 (.74م، ص: 27/3/1903
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  نظم الشعر
 : لقد ردد النيب ذُكر اعرتاض شخص أن املريزا احملرتم ينظم الشعر، فقال 
 كلهم شعراء، كما أن  أيضا الشعر، فالرتديد والنظم سيان. مث كان صحابة النيب 

معروفة. لقد نظم حسان  قصائد السيدة عائشة واإلمام احلسن واإلمام احلسني 
. وكذلك السيد عبد القادر اْليالين أيضا قصيدة عند وفاة النيب  بن اثبت 

مل  قد نظم القصائد، فلن تقدروا على إثبات أن صحابيا من أصحاب النيب 
أحدا منهم، وكثري من آايت القرآن  ينظم الشعر قليال أو كثريا، ومل مينع النيب 

 تشبه األبيات.            
: اقرأ تلك قال شخص: لقد ورد ذمُّ الشعراء يف هناية سورة الشعراء، فقال 

شعر الفساق والفجار واستثىن الشعراء املؤمنني. الزبور   اآلايت، فقد ذمَّ هللا 
وسى. فثبت أن نظم كله شعر، كما توجد يف التوراة قصائد إرميا وسليمان وم

الشعر ليس ذنبا. ولكن جيب أن ختلو القصيدة من الفسق والفجور، أان أيضا 
أتلقى إهلامات بعضها تكون مقفاة وبعضها أشعار. )البدر، العدد: 

 (.74م، ص:27/3/1903
 األلعاب النارية

: فيها جزء من الفسفور أيضا وهو ينّقي اهلواء املوبوء. فمثال ينقي قال  
اْلو سريعا يف أايم تفشي الطاعون حاليا. فإذا أطلقت األلعاب النارية  "الرمانُ "

لتنقية اهلواء بصحة النية دون أن يكون منها أّي خطر أو ضرر فهي جائزة عندي. 
ولكن بشرط أن يكون ذلك بصحة النية ألن األعمال ابلنيات. لقد ورد يف 

 أن يباركه بزايرته. فرأى النيب  احلديث أن صحابيا بىن بيتا والتمس من النيب 
البيت ووجد فيه انفذة، وسأل صاحب البيت: ما القصد من النافذة؟ قال: 

: لو نويت أن تسمع منها صوت األذان لدخل ليدخل منها نسيم عليل. قال 
اهلواء على أية حال، ولنلَت ثواب حسن نيتك أيضا. )جريدة احلكم، العدد 

 (.  10م، ص24/4/1903



 فِقْهُ املَسِيْح 396
 

حدثين الدكتور مري حممد إساعيل قائاًل:  : الصاحبزاده مرزا بشري أمحد يقول 
 1أيتون عند حلول ليلة الرباءة كان أوالد يف البيت يف عهد املسيح املوعود 

ببعض أنواع املفرقعات النارية ويطلقوهنا من أجل اللعب والتسايل والرتفيه، وكان 
يف البيت. وكان اخلليفة الثاين حضرته أيضا يشاهد ذلك عندما يكون موجوًدا 

يقول أبن حضرته كان يقول إن إطالق األلعاب النارية يف البيت مفيد للقضاء 
 على املادة الطاعونية ولتنقية اهلواء.

أقول: كنا يف الصغر أحيااًن أنيت هبذه األلعاب النارية غري الضارة ونطلقها يف 
يشاهدها ومل مينعنا، بل كّنا نطلب النقود من حضرته  البيت، وكان حضرته 

لشراء مثل هذه األشياء فكان يعطينا إايها. )سرية املهدي، اجمللد األول، 
 (.341ص

 األلعاب النارية وآلة العزف
حممد إساعيل السيالكويت  منشيحدثين : يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

طلبْت عائلُة أصهارِه إطالَق األلعاب النارية  قائاًل: مبناسبة زواج مرزا حاكم بيك
قائاًل أبن  واستخدام آالت العزف، فكتب حاكم بيك إىل املسيح املوعود 

، ولكن املؤمن غري جائز : هذا كلهأصهاره يطلبون ذلك فماذا أتمرون؟ قال 
أيضا. فمثال إذا كان هناك وابء متفشٍّ يف  ةغري جائز  يستفيد أحياان من أمور

مدينة وأطلق أحد ألعااب انرية واضعا يف احلسبان أهنا ستؤدي إىل تنقية اهلواء فينال 
ثوااب على ذلك. كذلك إذا كان يف احلسبان بشأن العزف أنه ما دام الركب 

                                                 
قَاَل: "ِإنَّ هللَا  َعْن َأيب ُموَسى اأْلَْشَعرِيِّ َعْن َرُسوِل اَّللَِّ  لقد ورد يف بعض الرواايت:   1

َلِة النِّْصِف ِمْن َشْعَباَن، فـَيَـْغِفُر ِْلَِميِع َخْلِقِه، ِإاّل لُِمْشرٍِك أَْو ُمَشاِحٍن." )رواه ابن  لََيطَِّلُع يف لَيـْ
َلِة النِّْصِف ِمْن َشْعبَ  من شعبان، وهي معروفة عند  15اَن(. هي ليلة ماجة: اَبب َما َجاَء يف لَيـْ

بعض املسلمني بليلة الرباءة، وحييي بعضهم هذه الليلة ابلنوافل وتالوة القرآن الكرمي والدعاء 
حيتفلون  -وال سيما يف شبه القارة اهلندية -لينالوا مغفرة هللا املذكورة يف الرواايت. وبعضهم

 هذه الليلة، فيطلقون املفرقعات واأللعاب النارية طوال فيها آملني أن يغفر هللا تعاىل هلم يف
 الليل. )املرتجم(
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على  سيسافر مسافة طويلة، لذا من األفضل أن يعلم الناس أن قران فالن قد ُعقد
سؤال عدم اْلواز.  وتالشى، لإلعالنابنة فالن. فلو كان العزف هبذه النية ألفاد 

 (. 321، ص 2)سرية املهدي، اجمللد
خطيا أخربين ميان خري الدين السيكهواين : يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

ذات مرة: ما هو حكم الشريعة يف استخدام  : سألت املسيح املوعود بقوله
العزف وإطالق األلعاب النارية وما شاهبها مبناسبة الزواج كما يفعل معظم آالت 

الناس؟ قال: إطالق األلعاب النارية ليس جائزا ألن هذا العمل مضر، أما 
   ( 268، ص2استخدام آالت العزف إلعالن النكاح فجائز. )سرية املهدي، اجمللد

تفشي الطاعون بشدة أنه  كتبت جريدة "البدر"، من املالحظ يف هذه األايم عند
يعاجل يف كثري من القرى اهلندوسية والسيخية برفع األذان بصوت عال ويف كل 

 : بيت، فسأل شخص حضرته عن هذا األمر فقال 
ما مفاده: ال أريد أن أكون  األذان اسم هللا القدوُس فقط. حيضرين قول علي 

. ففي رأيي أن يف َعْبًدا ِإَذا َصلَّىأَرَأَْيَت الَِّذي يـَنـَْهى * مصداق قوله تعاىل 
فقد ورد يف احلديث أن الشيطان يهرب )األذان شوكة كبرية وال حرج يف رفعه. 

 (.116م، ص: 1/6/1903. )البدر، العدد: (عند ساعه
 استخدام الذهب والفضة واحلرير 

: ال : هل جيوز استخدام أزرار الفضة وغريها أم ال؟ قال سئل حضرته 
استخدامها بقدر قليل من الوزن، أما أكثر من ذلك فممنوع. لقد أُجيز  أبس يف

استخدام الذهب والفضة لزينة النساء يف احلقيقة، ولكن استخدامهما هبدف 
العالج ليس ممنوعا. فمثال إذا كان أحد مصااب مبرض ووصف له الطبيب أن 

 استعادة الصحة. حلني أيكل يف أواين الذهب والفضة فله أن يستخدمها كعالج 
أن  ، فأمره النيب يف رأسهالقمَّل يعاين من كثرة  وكان جاء شخص إىل النيب 

مفيد لعالج أيضا لباس احلرير )يلبس قميصا حريراي ألنه حيمي من القّمل. 
 (8م، ص:24/8/1904. )البدر، العدد: احلكة



 فِقْهُ املَسِيْح 398
 

 حكم عقار ُبين مبال الرشوة
ه عقار مثال بناه من قبل مبال الرشوة سأل شخص: إذا اتب اإلنسان ولكن لدي

 : فما حكمه؟ قال 
الشريعة أتمر أنه إذا اتب اإلنسان يتحتَّم عليه أن يُعيد إىل أصحاب احلّق حّقهم. 
جيب التفريق بني الرشوة واهلدية. الرشوة ما يؤخذ أو يُدفع لغْصب حق أحد. أما 
إذا أُعطي أحد شيئا بعد أن أجنز عمله بكل جهد ومل يغصب حق أحد فهو ُأجرة 

 ( 76 م، ص27/3/1903جهده. )البدر، العدد: 

 منع الذهاب إىل منطقة مصابة ابلطاعون
سأل شخص قائال: إن أهل بييت وأوالدي موجودون حيث الطاعون شديد، وأان 

َواَل تـُْلُقوا أِبَْيِديُكْم ِإىَل : ال تذهب. قلق وأريد أن أسافر إىل هناك. فقال 
خري من ذهابك ، بل اهنْض يف اهلزيع األخري من الليل وادُع هلم، هذا التـَّْهُلَكةِ 

م، 24/4/1902إىل هناك. الذهاب إىل مكان مثله ذنب. )احلكم، العدد: 
 (8ص:

 1بنية االستالم أكثر منها عوزَّ ت يتال طعمة والنقوداألُحكم 
: أخربين ميان خري الدين السيكهواين خطيا يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

م حني قال املسيح 1899عام كانون األول   7بقوله: هذا الكالم يعود إىل 
: لقد قلت ألهل بييت أال يقبلوا طعاما من هذا القبيل. مث قال: لقد املوعود 

جاءت ذات يوم امرأة سيخية إىل بيتنا ببعض األشياء، ولكن أهل بييت رفضوا 
قبوهلا كعادهتم. فقالت املرأة: ال أطمع يف شيء، بل احلق أنكم أحسنتم إيلَّ 

فُت املرأة. وكانت حقيقة األمر أن ابنها كان مصااب مبرض "أّم إحساان عظيما، فعر 
الصبيان" وكان موشكا على املوت، فجاءت به إيلَّ وعاْلُته وشفي. فقد جاءت 

                                                 
هذه إشارة إىل تقليد شائع يف القارة اهلندية وهو أن الناس يوزعون أطعمة ونقودا مبناسبات   1

 خمتلفة بنية أن تعاد إليهم مبناسبة أخرى أكثر مما أعطوه. )املرتجم(
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هبذه األشياء إظهار لشكرها. فقلت ألهل بييت أن يقبلوها ألهنا جاءت هبا إظهارا 
 ( 232-231، ص2للشكر. )سرية املهدي، اجمللد

 توزيع احللوايت عند والدة األوالد 
: أخربتين السيدة مراد خاتون زوجة املرحوم يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

اخلليفة الدكتور رشيد الدين خطيا بواسطة ْلنة إماء هللا بقاداين أن الدكتور احملرتم 
اشرتى كبشني عند عقيقة "صالح الدين"، قلت: ميكن أن جتلب بعض احللوايت 

يضا، ألين نذرت توزيع احللوايت إذا ُولد صيب. قال الدكتور: العقيقة ُسّنة، أما أ
: إن . فقال توزيع احللوايت فقد يكون بدعة، فلنسأل املسيح املوعوَد 

توزيع احللوايت مبناسبة الفرحة جائز. كنا قد ذحبنا كبشني من قبل مث اشرتينا كبشا 
كان سعر  و  حم من السوق أيضا ليكتمل التوزيع.اثلثا، ويف اليوم التايل اشرتينا الل

روبية 18ها بـ اشرتيناكيلو غرام واحد من احللوايت حينذاك أربع روبيات، و 
. )املرجع واملكاتب ودار الضيافة وأماكن أخرى ووزعناها على مجيع البيوت

 (223السابق، ص 

 توزيع احللوايت عند البيعة
: أخربين الشيخ كرم إهلي البتيالوي خطيا يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

يف لدهيانه، وبعد هناية  سعت خطاب املسيح املوعود  أن أابيعبقوله: قبل 
اخلطاب أقيمت صالة املغرب وأمَّها حضرته بنفسه. يف الركعة األوىل قرأ سورة 
اإلخالص وسورة الكافرون بعد سورة الفاحتة، ويف الركعة الثانية سورة اإلخالص 

ورة الناس بعد الفاحتة. وبعد الصالة أخذ حضرته البيعة وكنت اثين اثنني ابيعا وس
يف ذلك اليوم. عندما خرج املبايع األول من الغرفة بعد البيعة، دعاين حضرته 
فدخلُت الغرفة. أغلق حضرته الباب وأخذ بيعيت. قلُت بعد البيعة: عندما ابيعُت 

وّزعت احللوايت، فإذا سحتم يل بذلك  يف الطريقة النقشبندية من قبل كنُت قد
: هذا ليس ضروراي، ولكن إن كنَت راغبا يف ذلك فال ْللبتها للتوزيع. فقال 
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أمنعك. وقال: األمور من هذا القبيل اليت يعمل هبا الناس يف هذه األايم كالتقاليد 
ميكن العثور على مصادرها ابلتأمل والبحث يف األحاديث. خذوا قضية توزيع 

قال مرة أبنه إذا اجتمع بعض  لوايت مثال؛ فقد ثبت من احلديث أن النيب احل
الناس يف بيت ومل جيد صاحب البيت ما يقّدمه لضيافتهم مجيعا، فليعط كل واحد 
منهم مترة واحدة. من هناك بدأ توزيع التربّك يف اجملالس. فلو فعل أحد ذلك هبذه 
النية فسينال ثواب العمل ابلُسّنة أيضا إضافة إىل ثواب الضيافة. ولكن على 

ذلك قد آلت حالة الذين يوزعون التربّك يف هذه األايم إىل أهنم  النقيض من
يفعلون ذلك من أجل إبراز أنفسهم فقط أبن فالان وزّع يف جملسه أشياء بسيطة، 
ولكننا سنوزّع حلوايت خمتلفة األنواع. ومن انحية اثنية قد آلت حالة آخذي 

لنصيحة اليت تُعقد التربك إىل أهنم ال يقصدون مطلقا االستفادة من الوعظ وا
بل تدور األحاديث بينهم أن يف جملس كذا سوف يوزَّع طعام  اجملالس من أجلها

، 2)سرية املهدي، اجمللد فاخر أو حلوايت فاخرة، لذا سنحضر ذلك اجمللس... 
 (85-84ص

 توزيع احللوايت شكرا هلل مبناسبة والدة االبن 
ب حممد علي خان خطيا بقوله: : أخربين نوايقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

ُولد يف بيت مرزا خدا خبش صيب فأرسل إيّل حَبلوايت، ولكنين أعدهتا إليه وقلت: 
سآخذ طعام العقيقة، ولكن لن أقبل احللوايت على هذا النحو. مث جاء املسيح 

بعد هنيهة حامال الصحن نفسه وقال: ما قلَته صحيح، ولكن هذه  املوعود 
دة االبن، بل هي للشكر على أن حياة األمِّ أُنقذت. احللوايت ليست لوال

 ( 52، الصفحة: 2فأخذُت الصحن بكل احرتام... )سرية املهدي، اجمللد

 االبتعاد من جملس املوسيقى
: أخربين املنشي ظفر أمحد الكفورهتلوي يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

بيعة األوىل حني كنُت يف خطيا بقوله: هذا الكالم يعود إىل الفرتة ما قبل ال
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قاداين، وكان هناك احتفال يف قرية "فيض هللا تشك" مبناسبة زواٍج أو ختاٍن ُدعي 
مع بعض أصحابه. فقِبل حضرته الدعوة نتيجة إصرار  إليه املسيح املوعود 

. وعندما شخصا إىل القرية مع املسيح املوعود  12أو  10املضيف. فذهبنا 
اهت إىل مسامعنا أصوات العزف واألغاين الصاعدة من احلفل. اقرتبنا من القرية تن

فورًا بسماع هذه األصوات، وعندما علم أهل القرية  فعاد املسيح املوعود 
جاؤوا إىل حضرته وتوّسلوا إليه وأحلّوا كثريا، ولكنه مل يْقبل وعاَد أدراجه. كانت يف 

سيخية حمرتمة وقامت طريقنا قرية ال أذكر اآلن اسها، وكانت تسكنها سيدة 
: إن قاداين قريبة من هنا، بدعوة حضرته إبحلاح وإصرار شديد. قال حضرته 

دعوهتا، وأكل اْلميع عندها. وبعد  ولكنها أصّرت على موقفها، فقِبل 
 ( 49، ص2إىل قاداين... )سرية املهدي، اجمللد اسرتاحة وجيزة عاد 

 عدم الرضا عن حلق الرأس
: أخربين ميان إمام الدين السيكهواين خطيا يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

إىل غورداسبور من أجل قضية  بقوله: يف يوم من أايم سفر املسيح املوعود 
انزال حتت شجرة قرب احملكمة، كان  رفعها املدعو كرم دين، وحني كان 

ى حتت الشجرة. ملا رأى اخلواجه كمال الدين الذي كان قد حلق رأسه كليا يتمش
منعا له من ذلك يف -املسيح املوعود رأسه احلليق مل يرَض عن ذلك. وقال

أبن هذه عالمة املنافقني أو قال عالمة اليهود، ال أذكر ابلضبط أّي  -املستقبل
 الكلمتني قاهلا، ولكنه قال حتما إما املنافقني أو اليهود. 

حلق الرأس عالمة اخلوارج، وما   يقول على ما أذكر أبن أقول:كان حضرته 
 ( 630 -629، ص 1كان حيب احللق. )سرية املهدي اجمللد

: حدثين الدكتور مري حممد إساعيل أن يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 
كان يكره كراهة شديدة حلق شعر الرأس، وكان يقول أنه   املسيح املوعود 

رأسنا بعد العقيقة. وألجل ذلك كان عالمة اخلوارج. وكان حضرته يقول: مل حُيلق 
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رقيًقا وانعًما جدًّا كاحلرير، وكان شعره يبلغ إىل نصف رقبته، أما  شعر رأسه 
 شعر حليته فكان كثيفا وسيكا، مقارنة مع شعر رأسه.

أقول: ال يفهمّن أحد من قول الدكتور مري حممد إساعيل: "كان شعر رأسه يبلغ 
أنه شعره كما يريبه بعض الناس موضة، بل احلق  إىل نصف رقبته" أنه كان يريب

شعره انعًما ورقيًقا )غري كثيف( مل يكن يرتاءى طويال كما يربيه الناس.  لكون
 (383)املرجع السابق، ص 

: "ِسيَماُهْم التَّْحِليُق َوالتَّْسِبيُد"، أي يكتب بري سراج احلق نعماين: قال النيب 
من عالمات املنافقني أهنم حيلقون شعر رأسهم وكذلك اللحية. لقد أخرج املسيح 

هذا احلديث يف قاداين )دار األمان( من صحيح البخاري حني كان  املوعود 
احلديث يدور حول الشعر، وقال مرارا أن حلق شعر الرأس واللحية عالمة 

 و ما بعدعلى رأسي ه إن الشعرافقني. مث قال: مل أحلق شعر الرأس قط، بل املن
العقيقة. كان شعره رقيقا وانعما جدا ويبلغ إىل الكتفني كما ورد يف احلديث يف 

 (.32عالمة املسيح املوعود. )تذكرة املهدي، ص

 يف املصافحة أسلوب املسيح املوعود 
ثين الدكتور مري حممد إساعيل بقوله: مل : حديقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

يعانق أحدا، بل كان يصافح الناس عادة ابألسلوب  أر املسيح املوعود 
أهل احلديث. )سرية املهدي، اجمللد  كما يفعلالرائج بوجه عام، وما كان يصافح  

 (  718األول، ص
 البساطة يف اللباس 

عادة يستخدم  : كان املسيح املوعود يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 
عمامة بيضاء من قماش قطين رقيق يبلغ طوله عموًما حنو عشرة أمتار، كما كان 

. وكان خيلع عمامته يف البيت أحياان انعما يستخدم حتت العمامة طربوًشا تركًيا
ويُبقي طربوًشا على رأسه. كان عادًة يستخدم قميًصا قطنًيا رقيًقا يف الصيف، 
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بس فوقه صدرية دافئة أو معطًفا دافئا، كذلك كان سرواله أيضا دافئا. كان ويل
يلبس اْلوارب دوًما، بل ويف الشتاء كان يلبس زوجني منها واحًدا فوق اآلخر. 

 وأما حذاؤه فكان من النوع التقليدي احمللي.
لنوابت املرض بدأ يستخدم املالبس  حدثتين والديت أنه منذ أن تعرض 

يًفا وشتاًء، مع أنه كان يشعر ابحلر فيها ويتعرض لألذى أحيااًن، إال أنه الدافئة ص
ملا بدأ ابستخدام هذه املالبس ظل يستخدمها إىل آخر عمره. ومنذ أن دخل 
الشيخ "رمحة هللا الغجرايت مث الالهوري" يف األمحدية، أصبح أيتيه ابملالبس ابلتزام. 

خوة أاّي كان نوعها. ذات مرة جاءه يرتدي املالبس اليت أييت هبا اإل وكان 
فلبسه، إال أنه مل يكن يفرق بسهولة بني  1أحد الناس حبذاء من نوع "غرغايب"

فردتيه اليمىن واليسرى، ففي كثري من األحيان كان يلبسهما ابلعكس، مما كان 
يسبب له بعض األذى، وإذا لبس فردة بصورة غري صحيحة وأتذى من ذلك،  

قالت يل والديت أنين وضعت  نه ليس لديهم شيء جيد.كان يقول منزعًجا أب
عالمة ملعرفة الفردة اليمىن من اليسرى من فردتَـي احلذاء، ومع ذلك كان خيتلط 

 عليه األمر، فكان أحيااًن يلبسه ابلعكس، فرتك استخدامه.
أبدى مرة عدم إعجابه ابألكمام املشاهبة  قالت يل والديت أن حضرته 

إلجنليزية. أقول: كان الشيخ املذكور حُيضر للمسيح املوعود ألكمام القمصان ا
  ،قميًصا دافًئا خميطا على النمط اإلجنليزي، وكان حضرته يستخدمه أيضا

ولكنه مل يكن معجبا بُكّميه املصنوعني على النمط اإلجنليزي، وذلك ألنه كان 
أحيااًن يقول:  هلما أزرار، كما كان يصعب عليه أيضا فتح األزرار وإغالقها. كان

 تتدىل هذه األكمام وكأهنا آذان متدلية. 
يف اللباس أنه كان يلبس كّل ثوب أايًّ كان  أقول: كان دأب املسيح املوعود 

نوعه، إال أنه مل يكن حيب اللباس اإلجنليزي عموًما، ألنه كان يعّده أوال منافًيا 

                                                 
لقارة اهلندية، تشبه إحدى فردتيه األخرى شكال إىل حد  هذا النوع كان شهريًا يف شبه ا  1

 كبري حبيث يصعب التمييز بينهما من النظرة األوىل. )املرتجم(
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األعضاء. مل يكن جُيهَّز  لبساطته، واثنًيا كان يشعر ابلضيق من اللباس الذي يقيد
له يف البيت إال القمصان والعمائم من القماش القطين الرقيق، أما بقية املالبس 

 فكانت أتتيه هديًة عموًما. وكان الشيخ رمحة هللا الالهوري يتميز هبذه اخلدمة.
 يستخدم نطاقا حول ظهره أيضا. وكان  أقول: كان املسيح املوعود 

عند خروجه من البيت، كما كان يعتاد محَل عصا بيده.  يهتم ابرتداء املعطف
وتقول والديت: كنت أعّد حلضرته كل سنة قمصااًن من نصف لّفة قماش تقريًبا أما 
يف السنة اليت تويف فيها فقد أعددت له قمصااًن من لفة كاملة. ومع أن حضرته 

أعددهتا. وال  قال يل: "ماذا سأفعل هبذا العدد من القمصان؟"  غري أنين كنت قد
زالت عندي بعض هذه القمصان اليت مل يلبسها حضرته. )سرية املهدي، اجمللد 

 (61-60األول، الصفحة: 

 اللباس، والعمامة اخلضراء
: حدثين شودري غالم حممد ب.أ. وقال: ملا يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

فخطر  م رأيت حضرته قد لبس عمامة خضراء،1905أتيت قاداين يف عام 
وللعمامة امللونة؟! مث قرأت يف مقدمة ابن خلدون  ببايل: ما للمسيح املوعود 

البًسا لباًسا أخضر كان ينزل عليه الوحي أكثر. )املرجع  أنه كلما كان النيب 
 (99السابق، ص

 املباركة  بعض من عادات املسيح املوعود 
رفيًعا  : كان شعره يقول الدكتور مري حممد إساعيل يف ذكر مالحمه 

سبطًا المًعا وانعًما مصبوًغا ابحلناء دوًما. مل يكن شعره كثًّا بل كان قليال وانعًما، 
حيلق شعر رأسه وال يقّصره تقصريًا، بل كان  وطويال يصل إىل عنقه. مل يكن 
من زيت  -يستخدم لشعره زيًتا معطرًا  شعره طويال نوًعا ما. كان 

كانت حليته  اء وغريمها. ومل يكن يرتك شعره جافًّا بال زيت.أو احلن -"الياسني"
   كثّة، وشعرها غليظًا وقوايًّ والمًعا وانعًما، وكان لوهنا مائال إىل احلمرة بسبب
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يطيل اللحية وحيلق الشعر الزائد غري املرتب الذي كان  صبغها ابحلناء. كان 
تقيمة إىل أسفل الذقن. كان خيرج من هنا وهناك، وكانت حليته مرتّبة دائما ومس

أيضا يدهن حليته ابلزيت دائما. مرة حلق شعر حليته من مكان خرج فيه دّمل 
صغري، وال زال بعض اإلخوة حمافظني على هذا الشعر تيمنا. كانت حليته على 
اْلوانب الثالثة من وجهه وكانت رائعة اْلمال، مل تكن خفيفة جدًّا حبيث تكون 

، 1)سرية املهدي، اجمللد  كثة جًدا حَّت يبلغ شعرها العينني.على الذقن فقط، وال  
 (413ص

وشرابه ولباسه وبعض  يقول الدكتور مري حممد إساعيل يف ذكر طعامه 
أيكل اخلبز البلدي سواء ُخِبَز على لوح حديدي أو يف  عاداته املباركة: كان 

، مع الشاي التنور التقليدي. وكان يتناول اخلبز اإلنكليزي أو البسكويت وغريها
بل كان يرى جواز أكل البسكويت اإلجنليزي أيضا قائال: حنن ال نعلم إذا كان 

من يف صنعه الشحم مستخدما فيها، فما دام منتجوه يقولون أبهنم استخدموا الس
 فلماذا نسيء الظن ونشك ونقول إن هبا شحوم حيواانت؟

يف السبعة أو الثمانية أعوام األخرية من حياته دأب على أكل اخلبز من دقيق 
الذرة، وذلك ألنه كان يتعرض للزحار الذي أدى إىل ضعف قوة اهلضم عنده. 

ادي أو من الدقيق إضافة إىل ذلك كان أيكل أحيااًن خبزًا مصنوًعا من الدقيق الع
املضاف إليه السمن واحلليب والسكر. ابختصار، كان أيكل كل أنواع اخلبز الذي  

 (423، ص1)سرية املهدي، اجمللد كان يقدَّم إليه، ومل يكن يرفض أّي نوع منه.

 الومسة واحلناء استخدامه 
 يروي الدكتور مري حممد إساعيل: يف أوائل شيخوخته كان املسيح املوعود 

يستخدم السواد واحلناء معا، مث بسبب نوابت الدوار الكثرية ظل يستخدم احلناء 
يف رأسه وحليته املباركة حَّت آخر عمره، وتَرك السواد. غري أنه قد استخدم عشبة 

" اإلجنليزية لبعض األايم فقط مث تركها. ويف أواخر أايمه كان مري حامد شاه ة"الوس
" فكان يستخدمها، مما أحدث سوادا يف ة"وسصاحب السيالكويت قد أعدَّ له 
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دائما ابحلناء، وكان  يحليته املباركة، وإال فإنه على العموم ولسنوات كان يكتف
يستخدمها عن طريق احلالق يوم اْلمعة معظم األحيان، وأحيااًن يف أايم أخرى 

 (413، ص 1)سرية املهدي، اجمللدأيضا. 
: لقد ذهب معظم فقال  ةسذات مرة جرى احلديث حول احلناء والو 

، بل جيب استخدام احلناء أو خليط من ةاألكابر إىل أنه ال جيوز استخدام الوس
 ( 1م، ص8/5/1903واحلناء. )البدر، عدد  ةالوس
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  متفرقات

 جامعية القرآن الكرمي
: كل شيء موجود يف القرآن الكرمي. إذا كان اإلنسان يقول املسيح املوعود 

د مع قوم ويصيغون العبارات حبيث عاقال فهو يكفيه. األوروبيون يعقدون العه
تكون إمكانية االستنباط واالستدالل منه قائمة عند مواجهة الضرورات 
واألحداث اجلديدة بعد مرور فرتة. كذلك توجد يف القرآن الكرمي أيضا مواضيع 

رات املولوي شري علي نقال عن امللفوظات، كسباب للحاجات املستقبلية. )مذ وأ
 ( 533، ص 1جملد

 قوانني موجودة يف القرآن الكرمي  كل ال
إىل ذلك البلد رسوال فقط، بل  النيب  هللا رسل: مل ي  يقول املسيح املوعود 

جعله َملكه أيضا، وأكمل القرآَن الكرمي كقانون فيه تعليمات عن القضااي املدنية 
كان حاكما على مجيع الِفرق بصفته َملكا، ف واجلنائية واملالية كلها. فكان النيب 

أن  1الناس من كل مذهب حيتكمون إليه يف قضاايهم. يثبت من القرآن الكرمي
اليهوديَّ بعد التحقيق  فصّدق النيب  ذات مرة، يهوداي ومسلما احتكما إليه 

وأصدر القرار يف القضية لصاحله ضد املسلم. )ينبوع املعرفة، اخلزائن الروحانية، 
  .(243-242، ص:23اجمللد

 والعلوم الكرمي القرآن
مل يرتك هللا األمور الدينية يف هذه األايم بصورة قصص وحكاايت بل : يقول 

(، لذلك إن الزمن الراهن هو زمن كشف احلقائق Sciencesجعل الدين علوما )
حني ي ظَهر كل شيء بصورة علمية. لقد أ رسلت  ألوّضح كل معتقدات القرآن 

  .(6م، ص: 10/4/1902: الكرمي وقصصه بصورة علمية. )احلكم، العدد
                                                 

1
 ابلصواب. )املرتجم(أعلم . وهللا كتب احلديثعض  يف ب الواقعةإذ وردت هذه  ،سهو لعله 
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 هل تكفي قراءة ترمجة معاين القرآن؟
: ال أفيت قط ابالكتفاء بقراءة ترمجة معاين القرآن الكرمي وعود قال املسيح امل

فقط، ألن بذلك يبطل إعجاز القرآن الكرمي. الذي يقول ذلك يريد للقرآن الكرمي 
أال يبقى يف العامل، وليس ذلك فحسب، بل نقول إن األدعية اليت دعا هبا النيب 

  جيب أن تُقرأ ابللغة العربية حصرًا، أما ما عدا ذلك من احلاجات الشخصية
 فيمكن أن يدعو املرء بُِلغته بعد األدعية املأثورة. 

: إذا كان ءة الرتمجة فقط، فقال قال شخص: األحناف جييزون االكتفاء بقرا
م، 1/5/1903هذا هو مذهب اإلمام األعظم فقد أخطأ. )البدر، العدد: 

 ( 115ص:

  ترمجة الصالة والقرآن الكرمي ضروريتعلُّم  إن معرفة
اَل تـَْقرَبُوا الصَّاَلَة َوأَنـُْتْم ُسَكاَرى َحَّتَّ قال موالان سيد حممد أحسن: يثبت من: 

( أن على اإلنسان أن يعرف ما يقول. فقال 44)النساء: تـَْعَلُموا َما تـَُقوُلونَ 
 تـَْعَلُموا" طول احلياة؟: ما معىن صالة َمن ال حيظون مبتعة" 

 استنكار قراءة القرآن الكرمي تكّلفا
يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد: أخربين ميان خري الدين السيكهواين خطيا 
وقال: يف أايم متابعة القضااي اليت رفعها املدعو "كرم دين" كان املسيح املوعود 

  يقيم يف غورداسبور لعدة أايم للمثول أمام احملكمة كل يوم. لقد ُاْستُـْؤِجَر
الرِبكة الكائنة أمام بناية املديرية، وكان املسيح املوعود مقيما يف  جنوببيت يف 

الطابق العلوي من البيت، وكان هناك شخص يقرأ القرآن يف الطابق السفلي 
ذا حياول حتسني صوته تكلًُّفا بسماعه: ه بلهجة ملؤها التكّلف، فقال 

، 2قراءة القرآن بتكلُّف. )سرية املهدي، اجمللد فقط. أي مل تعجبه 
 (251ص
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 قراءة الكالم والنفخ به  
: أرجو أن ختربوين آبية قرآنية أقرأها وأرقي سأل أحد اإلخوة املسيَح املوعود 

القرآن الكرمي شفاء : ال شك أن يف هبا مريضا لُيشفى. فقال املسيح املوعود 
وعالج األمراض الروحانية واْلسدية، ولكن قراءته هبذه الطريقة تؤدي إىل ابتالء 
الناس، فال متتحن القرآن الكرمي هكذا، بل جيب أن تدعو هللا تعاىل ملريضك، 

 (146وهذا يكفيك. )ذكر احلبيب، للمفيت حممد صادق، ص:

 قراءة القرآن لثواب امليت ليس اثبتا
إن إخراج الصدقة إليصال الثواب إىل األموات اثبت، كما جيب  :قال 

الدعاء لُيغَفر هلم، أما قراءة القرآن إليصال الثواب إىل األموات فليس اثبتا. )ذكر 
 ( 199احلبيب، للمفيت حممد صادق، ص: 

 1استنكار الفأل ابلقرآن الكرمي
يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد: حدثين املولوي حممد إساعيل  وقال: كان 

هنى عن الفأل  املولوي حممد عبد هللا السنوري يقول أبن املسيح املوعود 
 (429، ص1ابلقرآن. )سرية املهدي، اجمللد

ينهى عن الفأل ابلقرآن  : كان املسيح املوعود يقول املفيت حممد صادق 
ان يقول: األفضل أن يستخري املرء ألمر يواجهه. )ذكر احلبيب، بوجه عام وك

 ( 199للمفيت حممد صادق، ص: 

 نقض الوضوء أثناء تالوة القرآن
 سأل شخص: إذا نقض الوضوء أثناء تالوة القرآن الكرمي فهل جيب إعادته؟

                                                 
أي االستخارة بفتح املصحف عشوائيا لرؤية ماذا تقول اآلايت. وهذه الطريقة متبعة بكثرة  1

 عند الشيعة. )املرتجم(
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 : إذا توضأ املرء مرة قبل البدء بتالوة القرآن، مث نُقض أثناء التالوة،فقال  
 فيكفيه التيمم. )املرجع السابق( 

 املنع من تالوة القرآن يف أايم احليض
يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد: أخربتين السيدة أّم انصر، زوجة اخلليفة الثاين 

  األوىل وابنة املرحوم الدكتور خليفة رشيد الدين بواسطة ْلنة إماء هللا يف
ْرَوْر سلطان بيغم زوجة مرزا بشري أمحد قاداين خطيا وقالت: كنت أان والسيدة سَ 

وزوجة املولوي حممد علي وزوجة بري منظور حممد ندرس ترمجة القرآن الكرمي عند 
يف تلك األايم يسكن يف البيت الذي تسكنه اآلن  . وكان اخلليفة األول 

السيدة أمُّ وسيم أمحد سّلمها هللا. كانت زوجة بري منظور حممد حائضا عندما 
: وزوجته حامالت القرآن، فسألته زوجته  من أمام املسيح املوعود  مرران

هل جيوز هلا أن تلمس القرآن يف هذه احلالة؟ فقال: ما دام هللا تعاىل قد رفع عنها 
قراءة القرآن يف هذه األايم فأىّن يل أن أقول غري ذلك؟ قويل هلا أال تقرأ القرآن يف 

 (243ص ،2هذه األايم. )سرية املهدي اجمللد
 احرتام أوراق القرآن الكرمي

قال شخص: هل جيوز حرق أوراق القرآن الكرمي البالية إلنقاذها من تعرضها 
أيضا. إمنا األعمال  : جيوز، لقد أحرقها عثمان إلساءة األدب؟ قال 

 (5م، ص:8/8/1907ابلنيات. ) بدر، العدد: 

 التحديث بنعمة هللا مبناسبة حفل "آمني"
ضيافة خاصة ألصدقائه مبناسبة حفل "آمني" الذي  قّدم املسيح املوعود 

أقامه ألوالده، ونظم هبذه املناسبة قصيدة، فقال يف بيان ذلك: أرى أيضا أن هلل 
علّي أفضاال وإنعامات ال تـَُعّد وال حُتصى، وجيب علي التحديث هبا. فعندما أقوم 

، وهذا ما كان مبناسبة حفل "آمني" بعمل يكون هديف ونييت منه إظهار جالل هللا
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أيضا. ما دام هؤالء األوالد مبنـزلة آية من هللا، وكل واحد منهم مثال حي لتحقق 
النبوءات اإلهلية، لذا أرى تقدير تلك اآلايت ضروراي، ألهنا تدّل على نبوة رسول 

 وصدق القرآن الكرمي، بل على وجود هللا تعاىل أيضا. واآلن ملا أهنى هللا 
األوالد اخلتمة األوىل لقراءة القرآن الكرمي طُلب مين أن أنظم بعض األبيات أيضا 
شكرا على فضل هللا ولطفه. وكما قلت آنفا إنين أفّكر يف اإلصالح دائما، لذا 
رأيت هذا احلفل مباركا جدا، ونويُت أن أبّلغ الدعوة هبذا األسلوب. )احلكم، 

 (2م، ص:10/4/1903العدد: 

 القبلةتعظيم 
ها قدميه إىل الكعبة أم ال؟ : قال ف طُرح سؤال: هل جيوز أن ينام املرء موجِّ

هذا غري جائز، ألنه يتناَّف مع تعظيم الكعبة. قال السائل: مل مُينع ذلك يف 
: هذا ليس دليال، فلو وقف أحد واضعا قدميه على القرآن األحاديث. فقال 

َوَمْن ث فهل يصبح ذلك جائزا؟ كال، الكرمي حبجة أنه مل مُينع ذلك يف احلدي
ْم َشَعائَِر هللِا فَِإنَـَّها ِمْن تـَْقَوى اْلُقُلوبِ   (14م، ص31/7/1904)احلكم،   يـَُعظِّ

 الرقية بسورة الفاحتة
كتب بري سراج احلق نعماين: ذات مرة جئت من سرساوه إىل قاداين مشيا، 

خليفة املسيح  -، كان موالان ومرشدان نور الدينومثلُت أمام املسيح املوعود 
أيضا حاضرا، وكان جالسا بعد صالة الفجر، وكان املسيح املوعود  -املوعود 
  أيضا موجودا. قال موالان نور الدين  اي "بري" احملرتم، لقد رأينا مرشدين :

بها كثريين يقومون بعمليات ويكتبون متائم، فهل تذكر أيضا عملية نستيقن بسب
أن هلا أتثريا؟ قلُت: نعم، أذكرها. قال: أران إايها. قلُت: سأريك يف وقت 

: ال بد أن يذكرها الصاحبزاده احملرتم ألن هذه مناسب. قال املسيح املوعود 
األمور ال تزال جارية من آابئه. بعد ساعتني تقريبا جاء شخص، كان مصااب 

أتثري عملييت عليه. قال موالان بذات اْلنب أي أبمل يف األضالع. قلت: سألقي 



 فِقْهُ املَسِيْح 412
 

أيضا: افعل. نفخُت فيه بعد  نور الدين: نعم، افعْل، وقال املسيح املوعود 
قراءة الوِرد، فشفاه هللا تعاىل شفاء كامال. عندما شفي متاما قال خليفة املسيح: 

ما كنت إىل ذلك احلني سعُت حَّت اسم املسمرية ومل أعرف . 1هل هذه ِمْسَمريّة؟
: ماذا قرأَت؟ قلُت: صلى هللا عليك وعلى ما هي. سألين املسيح املوعود 

 (  186حممد، قرأت سورة الفاحتة. )تذكرة املهدي، ص: 

 الرقية والنفخ بعد القراءة
على استفسر شخص: هل ربط الرقية على العضد أو على مكان آخر والنفخ 

 سبيل الرقية جائز أم ال؟ 
إىل املولوي احلكيم نور الدين ابلقول: هل يثبت ذلك  توّجه املسيح املوعوُد 

خيرج  : لقد ورد أنه عندما كان خالد بن الوليد يف األحاديث أم ال؟ قال 
إىل األمام. حلق  -املربوط يف قلنسوته- للقتال كان يعّلق بعض َشعر النيب 

مرة واحدة فقط عند الصبح، وأعطى نصف شعر رأسه لشخص رأسه  النيب 
ووزّع نصفها الثاين على الصحابة اآلخرين. ويف بعض األحيان كانوا يغسلون 

ويسقون املرضى املاء فكانوا ُيشَفون. وكذلك مجعت امرأة ذات  جلباب النيب 
 أيضا.  مرة عرقه 

بعد ساع ذلك: ال شك أن يف ذلك شيء ال خيلو من  فقال املسيح املوعود 
الفائدة. من هنا ُتستنبط حقيقة الرقية وما شاهبها. وال خيتلف األمر إذا عّلق املرء 

 الشعر أو ربط الرقية. 

                                                 
 Franz Antonاين "فرانز أنطون مسمر" )املسمرية: طريقٌة منسوبة إىل الطبيب األمل 1

Mesmer( )1734-1818 بعيًدا عن السحر والشعوذة-م( تبحث يف الوسائل العلمية- 
يف إمكانية التأثري يف عقول وأبدان اآلخرين؛ إذ يرى "مسمر" أن كافة الكائنات احلية غارقة 

ما سّاه "املغناطيسية يف حبر من سائل أو أثري، وميكن هلا من خالله أن تتواصل عن طريق 
احليوانية". وكما أن الشيء املعدين ميكن أن ينقل أتثريه املغناطيسي إىل غريه، كذلك ميكن 

 للكائن البشري أن يركز السائل األثريي وينقله إىل داخل جسد شخص آخر. )املرتجم(
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لقد ورد يف إهلامي:"سيتربك امللوك بثيابك" فيتبني من هنا أيضا أنه ال بد أن هلذا 
كون. احلق أن بناء هذه األشياء هو على احلب األمر من أمهية، لذلك سوف يتبار 

 (1م، ص17/7/1903واإلخالص. )البدر، العدد: 

 النذر بنية الشكر جائز
مل يكن  يتضح من احلديث أن النيب : يقول اخلليفة الثاين للمسيح املوعود 

حيب النذر، ولكن إذا نذر أحد شيئا فمن واجبه أن يفي بنذره. ومل حيبذ النيب 
ليست أبمر مستحب. على  نه نوع من املساومة، واملساومة مع هللا النذر أل

اإلنسان أن ينهمك يف إعطاء الصدقات وفعل اخلريات والدعاء بدال من النذر. 
نعم، إذا تصّدق اإلنسان وفعل اخلري ودعا ربه، مث نذر شيئا تعبريا عن الشكر هلل 

، فعندما كان أيتيه فال حرج يف ذلك. أستنبط هذا من عمل املسيح املوعود 
الناس طالبني الدعاء كان يقول هلم أحياان: سوف أدعو لك، ولكن عليك أن 
حتدد يف قلبك مبلغا تنفقه يف خدمة الدين عندما يتحقق ما تريد. يتبني من هذا 
أن اإلنسان لو نذر شيئا شكرا هلل على حتقيق ما أراد فال حرج يف ذلك؛ بشرط 

عاء والتضرع إىل هللا، وإيتاء الصدقات وفعل أن يقوم إىل جانب ذلك ابلد
 ( 620، ص:2اخلريات. )التفسري الكبري، اجمللد

 دفع التربع بنية النذر
يف رسالته إىل نواب حممد علي خان: وصلتين رسالتك  كتب املسيح املوعود 

الكرمية واطلعُت على مضموهنا. وعلمُت يقينا أنه ابتالء من هللا، بل هو ابتالء 
شديد. كنت أفّكر يف أن يوفقين للرتكيز الكامل يف الدعاء. وكان يف ابيل غىن هللا 

وخطر ببايل فورا أنه  نظام الدين، البّناءأيضا، ويف هذه األثناء مثلت أمامي قصة 
ليس مستبعدا من فضل هللا ولطفه أن تقوم أنت أيضا مع إخوتك مبثل ما قام به 

يف  بّناءً نظام الدين، فيعاملك هللا كمعاملته نظاَم الدين. وبيان ذلك أن هناك 
سيالكوت ابسم "نظام الدين"، وصلتين رسالة منه قبل بضعة أايم، ولكن من 
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ال يف الرسالة: لقد قُبض علّي يف قضية جنائية وال أرى املؤسف أهنا ُمزِّقت. ق
يت من هذه  سبيال للخالص. وقد نذرُت يف هذه احلالة من القلق أنه إذا جنُِّ
القضية سوف أدفع لكم مخسني روبية نقدا دون أتخري. كان من حسن الصدف 

اي ريب  أنه عندما وصلتين رسالته كنت حباجة إىل النقود. فدعوت هللا تعاىل قائال:
القادر الكرمي! إذا جّنيَته من هذه القضية سيكون ذلك فضال منك ذا ثالثة أنواع. 
أوال: سوف يتخلص هذا الشخص املضطر من هذا البالء. اثنيا: أان حباجة إىل 
النقود حاليا وسيتحقق مطليب إىل حد ما. اثلثا: ستظهر آية منك. بعد الدعاء 

الة أرسلها لالطالع عليها. مث وصلت ببضعة أايم جاءت من نظام الدين رس
مخسون روبية يف اليوم الثاين. فخطر ببايل أن أفكارا كثرية تغزوين يف هذه األايم 
عن حاجات دينية. البناء ال يزال غري مكتمل وغري مهيأ لنـزول الضيوف. لقد 
 اشرتى مرزا خدا خبش أرضا أبربع مائة روبية، وإذا ُدفع املبلغ نفسه ميكن احلصول
عليها لتوسيع املكان. مث هناك حاجة إىل ألَفي روبية أخرى على األقل لتشييد 

، آالف الروبياتالبناء عليها. وأفّكر دائما يف إكمال املنارة أيضا، وذلك يقتضي 
وسيكملها هللا كما يشاء. فهناك حاجة إىل هذه النفقات فعال لراحة الضيوف 

ْع م -كانك". لقد خطر ببايل أنك لو قبلَت الكاملة مبوجب اإلهلام اإلهلي "وسِّ
بالًء للخالص من بالء، أي نذرَت يف قلبك أنه إذا جُنيتم من هذا  -مع إخوتك

البالء بنصرة من الغيب سوف تدفعون مبلغا كذا وكذا دون أتخري لتلك احلاجات 
نظام الدين. إن هللا تعاىل شكور، فال  بّناءالدينية، فسوف أدعو كما دعوت لل

أن حيل مشكلتكم نظرا إىل إخالصكم. ال أعد أن هذا الدعاء سيجاب  ُيستبعد
حتما ألن هللا غين. ولكين واثق متاما نظرا إىل ألطاف ريب الكرمي السابقة أنه 

قد وعدين أنه سرُيي  سُيطلعين على األحوال املستقبلية على األقل. وألنه 
ية أيضا يف فرتة قلقكم مخسني أو ستني آية أخرى لذا ليس غريبا أن تظهر هذه اآل

هذه. ولكن قبل أن حيّل املشكلة ال أطالب بشيء، وال أطالب حَّت بفلس واحد. 
إذا أجيب الدعاء ومت ما أردمت فيجب أن تؤدوا النذر الذي حّددمتوه فورا دون أن 
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تؤخروا ساعة، وجيب أن تِعدوا هللا تعاىل بذلك بعد أداء ركعيَت النافلة، وينبغي أن 
 . العهد إبرام بعد أتخري وند ختربوين

 يف وقع طائرا عصفورا أن الرؤاي يف رأيت الدين لنظام دعوت عندما أنه أذكر
 بين على ينـزل الرزق كان كما السماوي رزقنا أبنه وقلتُ  إيل، نفسه وسّلم يدي،

 األمر أبن القلب ويؤمن قليب، يف األمر هذا هللا ألقى لقد. السماء من إسرائيل
 ( 300-299: ص ،2اجمللد أمحد، رسائل. )أعلم وهللا. حسن
  أحياان األخالق مقتضى من يكون احللف نقض

من صفات هللا أنه يزيل نبوءات الوعيد ابلصدقة والتوبة واالستغفار، كذلك عّلم 
اإلنسان أيضا األخالق نفسها، كما يثبت من القرآن الكرمي واحلديث الشريف أن 

ابلسيدة عائشة رضي هللا عنها مبحض خبث طويتهم التهمة اليت ألصقها املنافقون 
منهم صحايب كان أيكل على  ،اشرتك يف بياهنا بعض الصحابة البسطاء أيضا

صباح مساء. فحلف أبو بكر بسبب خطأ صَدر من هذا  مائدة أيب بكر 
الصحايب وعاهد على سبيل الوعيد أبنه لن يطعمه أبدا عقوبة على خطئه غري 

َوْليَـْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأاَل حتُِبُّوَن أَْن يـَْغِفَر هللُا َلُكْم َوهللُا َغُفوٌر اآلية: املربَّر، فنـزلت 
(. عندها نقض أبو بكر َحلفه وبدأ يطعمه كسابق عهده. 23)النور:  َرِحيمٌ 

فمن أخالق اإلسالم أن املرء إن عِهد على سبيل الوعيد فإن نقضه يُعّد من 
حسن األخالق. فمثال لو أقسم أحد أنه سيضرب خادمه مخسني ضربة ابلنعل 

ق أبخالق هللا. لكان العفو عنه نتيجة توبته وتضرعه سّنة اإلسالم، ليتحقق التخلّ 
كان عنه مسئوال.   -وليس الوعيدُ -ولكن ال جيوز اإلخالف يف الوعد، ألن الوعد 

 ( 181، ص: 21)الرباهني األمحدية، اْلزء اخلامس، اخلزائن الروحانية، اجمللد
 الورْرُد نتيجة الرؤاي 

 ملا أنه" النعماين احلق سراج بري" حدثين:  أمحد بشري مرزا الصاحبزاده يقول
 الدين نور املولوي زوجةُ  رأت االنتهاء على" آهتم" بـ املتعلقة النبوءة موعد أوشكَ 



 فِقْهُ املَسِيْح 416
 

 وجيب( العدس يشبه" )املاش" من حبة ألف أخذ جيب: هلا يقول أحًدا أبن رؤاي
 دون من منها والعودةُ  بئر، يف إلقاؤها جيب مث عليها، مرة ألف الفيل سورة قراءة

  املوعود للمسيح الرؤاي هذه  األول اخلليفة سرد. الوراء إىل التفات
 ينبغي:  املوعود املسيح فقال عصرا، الوقت وكان الكرمي عبد املولوي حبضور
 أحبابه أحد أو هو رأى إذا أنه  عادته من كان إذ ظاهرًا، الرؤاي هذه حتقيق
 هنا  املوعود املسيح فعله ما وهذا أيضا، ظاهرًا لتحقيقها جاهًدا سعى رؤاي

( العمل هبذا للقيام) السنوري هللا عبد واسمَ  اسي الكرمي عبد املولوي فاقرتح. أيضا
 بقراءة االثنني حنن وأمَران الرأي، هذا  فاستحسن ، املوعود املسيح على
 العشاء صالة بعد الوِْرد هذا فبدْأان". املاش" حبات على مرة ألف الفيل سورة

 . ليال الثانية الساعة يف وأهنيناه
 األول اْلزء يف السنوري هللا عبد ميان لسان على الرواية هذه وردت لقد: أقول
 يف وقلتُ " هللا عبد ميان" رواية بسماع استغربتُ  قد وكنتُ  املهدي سرية من

 كان العمل هذا مثل ألن هذا؟  املوعود املسيح فعل حكمة ألي: نفسي
 هذا احنلّ  قد" صاحب بري" من الرواية هذه ساع بعد ولكن عموما، لعادته خالفا

 الظاهر يف حتقيقها أراد رؤاي على بناءً  الواقع يف فعله قد أنه وعلمت اإلشكال،
 أال شريطة أيضا ظاهرها يف الرؤى لتحقيق السعي  عادته من كان إذ أيضا،
 . الشريعة أحكام من حلكم خمالًفا الظاهري حتقيقها يكون

 الفيل أصحاب هجوم من الكعبة محى كما تعاىل هللا أن الرؤاي هذه وتفسري
 سيتمّ  كذلك تعاىل، عنده من أبسباب وأهلكهم وهزمهم( نصارى كانوا الذين)

 ،"آهتم" بـ املتعلقة ابلنبوءة يتعلق فيما اإلسالم على املسيحيني ِقبل من اهلجوم
 تعاىل هللا ولكن اإلسالم، ضد الضجة إلاثرة فرصة الظاهر يف هلم تتاح وسوف
 يتوكلوا أن املؤمنني على وأن املطاف، هناية يف هزميتهم أسبابَ  عنده من سيهيئ

 ضعفاء مكة أهل كان حني وليتذكروا الشأن، هبذا وحده به ويستعينوا هللا على
 . محاهم تعاىل هللا ولكن جبنوده، أبرهة وهامجهم
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" هللا عبد ميان"و احملرتم" بري" رواييتْ  يف االختالف بعض هناك أن أيضا وأضيفُ 
 أهنا" هللا عبد ميان" ذكر قد فمثال أحدمها، من نسيان إىل راجع أنه ويبدو احملرتم،
 تفسري فإن احلبات هذه كانت وأاي". املاش" حبات ال احلمص حبات كانت
احلمص يف علم تعبري الرؤاي هو اهلّم والغّم، ويف ذلك كانت إشارة  أو املاش حبات

قضية "آهتم"، ولكن هذا اهلم والغم سوف يُلقى إىل التعرض لبعض الغّم واحلزن يف 
، 1يف بئر مظلمة بربكة سورة الفيل يف آخر األمر. وهللا أعلم. )سرية املهدي، اجمللد

 (290-289ص
 مخس جماهدات يف اإلسالم

سّن هللا تعاىل مخس جماهدات يف اإلسالم؛ أي  لقد: يقول املسيح املوعود 
الصالة والصوم والزكاة )الصدقات(  واحلج، وذّب عدو اإلسالم سواء ابلسيف أو 
ابلقلم. هذه اجملاهدات اخلمس اثبتة من القرآن الكرمي. فعلى املسلمني أن يسعوا 

ياء جاهدين للعمل هبا. الصوم هو شهر واحد يف العام كله بينما يصوم بعض أول
هللا نفال أايما كثرية وجياهدون فيها. غري أن الصوم املستمر ممنوع، إذ ال جيوز أن 
يصوم املرء دائما، بل عليه أن يصوم انفلة أحياان ويفطر أحياان أخرى. )بدر، 

 ( 3م، ص:24/10/1907العدد: 

 استنكار اجملاهدات الشاقة
 وِْرد، بصورة شيء قراءة عن شخص سأل:  أمحد بشري مرزا الصاحبزاده يقول
 إىل وإضافة. ِوْرد أفضل بشروطها الصالة وأداءُ  الُسّنة، اتّباع عليك:  فقال
 القرآن تالوة كذلك وقعودا، قياما واالستغفار النيب على الصالة تكفي ذلك

 اجملاهدات طريق عندان ليس. الفراغ وقت تيسر ما بقدرمعانيه  ترمجة بفهم الكرمي
 خالفا البارد الطقس يف املاء يف يقف أو عقب على رأسا نفسه املرء يعلِّق أن

 الرشد، سنّ  بلغتُ  أن منذ اجملاهدات على معتاد إنين: مصرّا السائل فقال. للُسنَّة
 املسيح فنهض. حبسبه ألعمل اجملاهدة سبيل على بشيء ابلقيام أمرَتين لو لذا
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 اليت األمحدية الرباهني مسودة برزمة جاء مث بيته ودخل ذلك بسماع  املوعود
 وأسعها بنفسك واقرأها واذهب خْذها: وقال احلني ذلك إىل ُنشرت قد كانت

، املهدي سرية. )الوقت هذا يف اجملاهدة هذه تعاىل هللا جعل قد إذ اآلخرين،
 (279، ص2اجمللد

 حكم دعاء املرء أن تضاف سنوات من حياته إىل حياة شخص آخر
بعث ميان حممد دين األمحدي، ابئع الكباب يف الهور،  كتبت جريدة "بدر":

)املقيم مؤقتا يف قرية دهوره دهريي بتان يف والية جامون( رسالة إىل املسيح املوعود 
  قال فيها: لقد بدأت منذ بضعة أايم، طالبا مرضاة هللا بدعاء هللا تعاىل ،

، ألن أن يضيف عشر سنوات من عمري إىل عمر سيدان املسيح املوعود 
حيايت ليست مفيدة لنشر اإلسالم كفائدة حياته، فهل الدعاء مثله جائز؟ كتب 

يف اْلواب: ال ضري يف هذا الدعاء بل هو مدعاة للثواب.  املسيح املوعود 
 (8م، ص6/6/1907)بدر، العدد: 

 الرتب ملسمرية أو عأتثري امل
: سأل شيٌخ )من سكان "بتنه، عظيم آابد"( يقول بري سراج احلق نعماين 

يف املسجد املبارك: ما هي املسمرية املعروفة حاليا على نطاق  املسيَح املوعود 
واسع؟ هل هلا من أتثري أيضا؟ أم هي كلعبة أطفال ووهم ال نتيجة هلا؟ فقال 

ن املسمرية شيء مفيد جدا وذو نتيجة جيدة. معلوم : أيها الشيخ احملرتم، إ
شيء  واملسمرية رَبَـَّنا َما َخَلْقَت َهَذا اَبِطاًل أن هللا مل خيلق شيئا عبثا وبال فائدة: 

هلا أتثري خاص. لقد تبّناها اإلسالم واستخدمها واستفاد منها، ومل مفيد جدا و 
من يستفد منها ابلقدر نفسه دين أو ِفرقة أخرى. لقد كانت احلقيقة واملغزى 

نصيب اآلخرين. يقال أبن "مسمر" اسم  مننصيب اإلسالم، وكان القشر 
ية" نسبًة وهو َمن نشرها وجعلها معروفة. فقد اشتهر اسم "املسمر  أورويبشخص 

ْب هو الرتاب الذي ُخلق اإلنسان  ْب. والرتِّ إىل  اسه، وإال فإن اسها هو علم الرتِّ



 419 فِقْهُ املَسِيْح
 

. جاء ابين سلطان أمحد بطاولة من َخَلَقُه ِمْن تـُرَاٍب مُثَّ قَاَل َلُه ُكْن فـََيُكونُ منه: 
.  مكان ما وكانت هتتز بوضع اليد عليها. لقد قال هللا يل إهلاما: هذا عمل الرتب

بية بقدر ال أبس به. لقد جاء يف إهلامي: "هذا هو  كانت يف املسيح القوة الرتِّ
الرتب الذي ال يعلمها اخللق". كان هذا العلم موجودا عند النساك يف العصور 
الغابرة فكانوا حيسبونه سرا كامنا وما كانوا خيربون به أحدا إال اخلواص. وكانت 

شى عليهم. وهذا األمر كان يُعّد كرامة هلم. أما فيهم قدرة على أن جيعلوا الناس يُغ
اآلن فيفر الناس من اسم املسمرية. إن اسها يف مصطلح النساك والصوفية هو 
الرتكيز والتصور. فإن مل يعجب أحدا اسم "املسمرية" ميكن أن يسميها الرتكيز 

ة واملعانقة والتصور. لقد تبّناها اإلسالم بصورة املصافحة واملعانقة، مع أن املصافح
توجد عند اآلخرين أيضا، ولكن دون هدف وعلى سبيل التسلية فقط. مث قال 

عن الصالة مجاعًة أن يقف املصّلون مسّوين صفوفهم وحماذين  رسول هللا 
أكتافهم وأقدامهم مع بعض وأال يرتكوا بينهم فراغات، فإن الشيطان يدخل يف 

الروحاين لشخص يسري من شخص الفراغ، وبذلك قد بنّي أن الرتكيز املادي و 
آخر. فكما يكون يف اْلماعة ضعيف أو قوي جسداي كذلك هناك فرق بني 
الضعيف والقوي يف الكيفيات الروحانية والباطنية أيضا. فحني يصبح الناس  
كاْلدار ملتصقني ببعضهم، فبالوقوف معا سيصل أتثري البعض وفيضهم وجذهبم 

عندما ميتلئ الصف األول بقوته وجذبه  معا. الروحاين إىل اْلميع نتيجة وقوفهم
الروحاين سيصل أتثريه إىل الصف الثاين، مث يصل أتثريمها إىل الصف الثالث. 
خذوا لفهم هذا األمر مثاًل األدوات الكهرابئية املخرتَعة يف هذه األايم. فلو 

ك أمسك أحد ماكينًة أو أداة كهرابئية بيده لتخّدرت يده ولن تنفلت منها. كذل
لو أمسك بيده أحد آخر لسرى أتثري التيار إليه أيضا إىل درجة أْن لو أمسك 
عشرة أشخاص أو عشرون أو مخسون أو مائة شخص أبيدي بعضهم لسرى 
التيار الكهرابئي فيهم على السواء. وإذا حصل انفصال بينهم النقطع أتثري 

سراين التيار الكهرابء، ولن تعمل قوهتا اْلاذبة. ولن يسمح هذا االنفصال ل
ابلتقدم إىل األمام بل سيحول دون استمراره. كذلك لو ُوجد فصل يف تسوية 
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واعتدال صف الصالة النقطعت القوة الروحانية أو التأثري الباطين الذي كان 
يسري من خالهلم. وقد ُسّي ذلك شيطاان يف الشريعة. )تذكرة املهدي، ص: 

276-278 ) 

 املعديةال بد من الوقاية من األمراض 
: أخربتين السيدة بركت يب يب زوجة املقاول يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

"هللا اير" خطيا بواسطة ْلنة إماء هللا يف قاداين وقالت: كنُت كثريا ما آخذ ابن 
. أخيت الذي كان يبلغ من العمر ستة أو مثانية أعوام إىل بيت املسيح املوعود 

: هو مصاب ذات يوم كنت أصّلي الصالة حني بدأ الطفل يسعل، فقال 
ابلسعال الديكي، فال أتيت به إىل هنا ما مل ُيشَف. قلت: أرجو أن تدعو لشفائه، 

 ( 267، ص2فشفي الطفل سريعا. )سرية املهدي، اجمللد 

 سبيل الوقاية من املرض املعدي 
ين السيدة بركت يب يب زوجة املقاول : أخربتيقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

"هللا اير" خطيا بواسطة ْلنة إماء هللا يف قاداين وقالت: جئُت أان وأخيت ذات مرة 
من قرية "مكرياين" وكان الطاعون يف تلك األايم متفشيًّا وكانت هناك حراسة 

، فقال حضرته: أمل مينعكما أحد؟ قلت: ال. قال: على بيت املسيح املوعود 
الطاعون متفشيا يف املنطقة اليت جئتما منها؟ قلنا: ال. قال: لن يبقى مكان  أليس

 ( 264خاليا من الطاعون بل سيتفشى يف كل مكان. )املرجع السابق، ص
 اخلروج من منطقة تفشى فيها الطاعون

م أبن الطاعون متفشٍّ يف قريتهم فقال 1/3/1907قال أحد اإلخوة بتاريخ 
 خيِّموا يف جّو مكشوف، وال تظنوا أن اخلروج من مكان : اُخرجوا منها فورا و

فيه الطاعون فكرة اإلجنليز، لذا فالتوجه إىل ذلك ليس فرضا. األمر ليس كذلك، 
بل اخلروج من مكان الطاعون قرار شرعي. فأنقذوا أنفسكم من اهلواء النجس وال 
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تعاىل، واطلبوا منه  تلقوا أبنفسكم إىل التهلكة، واهنضوا يف جوف الليايل وادعوا هللا
املغفرة لذنوبكم فهو رّب قدير وكل شيء خاضع لقدرته. أما إذا نزل قدر هللا على 
الرغم من أخذ كل نوع من احليطة واحلذر فاصربوا. )بدر، العدد: 

  (6م، ص16/5/1907
 السجود عند وقوع الزلزال

يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد: أخربتين السيدة أّم انصر، زوجة اخلليفة الثاين 
  األوىل وابنة املرحوم الدكتور خليفة رشيد الدين بواسطة ْلنة إماء هللا يف

قاداين خطيا وقالت: عندما وقع زلزال كبري كان الوقت صباحا فبدأت أصوات 
ا يف ذلك الوقت يف البيت يف غرفة  الضجيج تصعد فجأة وبدأت اهلزات أيضا. كن

ليخرج كانت فوق البئر ولكنها اهندمت اآلن. طرقت اخلادمات الباب من اخلارج 
فتحه ولكن مل يتمكن من ذلك  ، وحاول اخلليفة الثاين من كان ابلداخل

. كنا نشعر ابلربد أيضا. بصعوبة بسبب اهلزات... لقد حاول حَّت جنح يف فتحه
ء للحجاب ولكن زوجي أخذ بيدي وّجرين إىل اخلارج فورا.  حاولت أن آخذ الردا

واآلخرون كلهم  كان ابب الباحة مغلقا ففتحته بصعوبة. خّر املسيح املوعود 
ساجدين. وألنه ما كان يل أن أصّلي فظللت واقفة، فجذبين زوجي من يدي 

 ( 255، ص2وجعلين أسجد أيضا. )سرية املهدي، اجمللد

 حتديد النسل  
لقد جاءت يف القرآن الكرمي هبذا اخلصوص آية : ملسيح املوعود يقول ا

ُتمْ واحدة وهي:  (. أي 224)البقرة:  ِنَساؤُُكْم َحْرٌث َلُكْم فَْأتُوا َحْرَثُكْم َأىنَّ ِشئـْ
أن نساءكم كمثل حرث لكم إلجناب األوالد... ولكن عليكم أن تؤدوا حق 
احلرث، أي جيب أال تباشروهن بصورة متنع إجناب األوالد. كان بعض الناس يف 
صدر اإلسالم يعزلون، فمنعهم هللا تعاىل من ذلك وّسى النساء حراث، أي أرضا 

قد بنّي يف هذه اآلية أنه ملا كانت املرأة يف تنبت فيها الغالل بكل أنواعها. ف
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احلقيقة مثل احلرث وتُنجب األوالد كما تنبت الغالل من احلرث فال جيوز أن مُينع 
ذلك احلرث من إجناب األوالد. أما إذا كانت املرأة مريضة وكان من املؤكد أن 

فهذه  احلمل سيهدد حياهتا، أو إذا كان هناك مانع آخر مبين على صحة النية،
ة، نبوع املعرفياحلاالت استثنائية، وإال فإن منع اإلجناب ال جيوز يف الشرع مطلقا. )

  .(292، ص: 23اخلزائن الروحانية، اجمللد

 حقيقة السيب 
يسبون رّدا على اعرتاض اهلندوس القائل أبن املسلمني  قال املسيح املوعود 

الكفار وجواريهم اللوايت أما مضاجعة نساء يف احلروب مث يضاجعوهنن:  النساء
ُأسرن يف احلرب، فهو أمر لو اطّلع أحد على حقيقته ملا جعله حمل اعرتاض قط. 
واحلق أن األشرار وذوي الطبائع اخلبيثة يف صدر اإلسالم كانوا يعادون اإلسالم 
ويؤذون املسلمني أبصناف اإليذاء. فمثال إذا قتلوا مسلما مثّلوا جبثته يف كثري من 

وكانوا يقتلون األوالد الصغار دون هوادة. وإذا وقعت يف أيديهم امرأُة  األحيان،
مسكنٍي مظلوٍم أسروها، وكانوا يُدخلوهنا بني نسائهم ولكن كَأَمة، ومل يدخروا 
جهدا يف الظلم. ظل املسلمون يتلّقون إىل مدة طويلة أمرا من هللا تعاىل أن يصربوا 

كل احلدود، أِذن هللا للمسلمني بقتاهلم على إيذائهم. ولكن عندما جتاوز الظلم  
. ومع ذلك منع من 1وأن يعتدوا عليهم مبثل ما اعتدوا عليهم ال أكثر من ذلك

                                                 
موافقة ليكن معلوما أن حقيقة النكاح هي احلصول على موافقة املرأة ووليها و  حاشية: 1

الرجل أيضا. ولكن ملا فقدت املرأة حقوق حريتها ومل تعد ُحرّة بل هي من احملاربني الظاملني 
الذين ظلموا املسلمني رجاال ونساء بغري حق فإذا ُأسرت امرأة مثلها وُجعلت أََمة مغبة جرائم 

 موافقتها أقارهبا ُسلبت منها حقوق حريتها كلها. فهي اآلن أَمة َملٍك منتصر وال حاجة إىل
إلدخاهلا يف حظرية احلرمي. بل القبض عليها بعد االنتصار على أقارهبا احملاربني إمنا هو 

َفكُّ موافقتها. والـُحكم نفسه موجود يف التوراة أيضا، غري أنه قد ورد يف القرآن الكرمي: 
أي أن حترير أََمة وعبٍد عمل ثواب عظيم. فقد رّغب عامة املسلمني يف أهنم لو حّرروا  َرقـََبةٍ 

هؤالء اإلماء والعبيد أُلِجروا أجرا عظيما عند هللا. مع أن للملك املسلم حقا ليجعل مثل 
هؤالء الناس األشرار واخلبثاء عبيدا وإماء بعد االنتصار عليهم، ولكن مع ذلك أحّب هللا 
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الـُمثلة، وقال أبال تقطعوا أذن املقتول وال جتدعوا أنفه وال تقطعوا أطرافه وما إىل 
املسلمني.  ذلك، غري أنه يسمح لكم ابالنتقام على اإلهانة اليت كانوا جييزوهنا على

فبناء على ذلك راجت بني املسلمني عادة اقتناء نساء الكفار كاإلماء يف البيوت 
ومعاملتهن كزوجات، ألنه كان بعيدا عن العدل أن أيسر الكفار سيدة مسلمة 
ويعاملوها كَأمة وزوجة وعندما أيسر املسلمون نساءهم أو فتياهتم أن يعاملوهن  

 حليم دون أدىن شك ولكنه أيضا أكثر غرية من كأخواهتم أو أُمَّهاهتم. إن هللا
 .(254-252، ص: 23اْلميع. )ينبوع املعرفة، اخلزائن الروحانية اجمللد 

 الشهادة على الزان 
: حدّثين الدكتور مري حممد إساعيل وقال:  يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

يقول: إن شهادة الشاهد على الزان ال تُقبل شرعيا ما مل  كان املسيح املوعود 
 (804، ص1)سرية املهدي، اجمللد يشهد أنه رأى املشهد كالـِميل يف املكحلة.

 استخدام احلناء ُسنَّة
يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد: أخربتين السيدة مراد خاتون، زوجة املرحوم 
الدكتور خليفة رشيد الدين بواسطة ْلنة إماء هللا يف قاداين خطيا وقالت: ذات 

 مرة جئنا من مدينة "آغره" آخذين العطلة لثالثة أايم فأعطاان املسيح املوعود 
أذهب ألسلم على حضرته كل يوم  الطابق العلوي للسكن. كان من عاديت أن

بعد صالة العصر. كان حضرته وأّم املؤمنني جالسنِي على السرير يف ابحة دار أّم 
انصر فجلسُت بعد إلقاء السالم على سرير صغري كان موضوعا يف األمام. كان 
                                                                                                                     

ربّ مقابل السيئة. من دواعي السعادة الكبرية أن الذين يُدَعون كفارا مقابل املسلمني تعاىل ال
يف العصر الراهن تركوا هذا الطريق للظلم والتعدي، فال جيوز اآلن للمسلمني أيضا أن جيعلوا 

يقول يف القرآن الكرمي أبن عليكم أال تعتدوا على  أسراهم عبيدا أو إماء، ألن هللا 
 إال مبثل ما اعتدوا عليكم وسبقوكم فيه. أما اآلن حني مل يعد األمر على هذا املنوال احملاربني

وال يعتدي الكفار على املسلمني يف احلروب وال جيعلون رجاهلم ونساءهم إماًء وعبيدا بل 
 يـَُعّدون أسرى الـَملك، فال جيوز للمسلمني أيضا أن يفعلوا ذلك، بل هو حرام عليهم. منه.
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معظم لباسي حينذاك أبيض. فسأل حضرتُه أمَّ املؤمنني: هل هي ترتدي لباسا 
لتين أّم املؤمنني: أال يُعجبِك اللباس امللّون؟ قلت: بلى، إنه أبيض دائما؟ سأ

 يْ نظرا إىل يدَ  يعجبين، ولكن تلوين األقمشة يؤدي إىل فساد اليدين. فقال 
: أال تستخدمني احلناء؟ قلت: ال. سأل: ملاذا؟ قلت مرة أخرى: اي مراد خاتون

سّنة. جيب على سيدي، هذا يؤدي إىل فساد اليدين. فقال: استخدام احلناء 
النساء أال يرتكن أيديهن بيضاء. يف هذه األثناء جاء مري انصر نواب الذي كان 
قد ذهب إىل الهور لشراء بعض األغراض، وكان ضمنها القماش وقدر ال أبس به 
من احلناء. سأل حضرتُه أمَّ املؤمنني: هل هناك حناء يف البيت؟ قالت: نعم. فقال 

ء وهذه القطعة من القماس وقويل هلا أن تتعود على : أعطي مراد خاتون احلنا
، ومنذ ذلك اليوم وبلون مائل إىل اخلضرةاستخدام احلناء. كان القماش من احلرير 

 ( 236-235، ص2أستخدم احلناء وألبس لباسا ملوان. )سرية املهدي، اجمللد

 إىل أي مدى ميكن طاعة الوالدين يف أمور ختالف الشريعة؟  
: أخربين الشيخ كرم إهلي البتيالوي خطيا اده مرزا بشري أمحد يقول الصاحبز 

مبناظرة املولوي نذير حسني واملولوي حممد  وقال: بعد أْن قام املسيح املوعود 
أو  عند عودته يف  بتياله يوما بشري البهوابيل بعد وصوله إىل دهلي، أقام 

ي نور الدين، واملولوي عبد نزوال عند رغبة أفراد اْلماعة هناك. كان املولو  يومني
الكرمي أيضا يف صحبته. كان أمر زواجي قيد البحث يف تلك األايم. كان والدي 

على وضعه وِصيِتِه الدنيوي، وكان بسبب أتثري أصدقائه افظة املرحوم حيب احمل
 ذأبخ ومستشاريه مشغوال بصدد الزواج يف إمتام التقاليد اليت ختالف الشريعة،

غم من احلالة املادية املرتدية. ذكرت له استنكاري للتقاليد وبراءيت الدَّين على الر 
منها، ولكن ذلك مل ينفعه بشيء. كتبت من مدينة "راجبورة"، مقر وظيفيت 
مقاال حيتوي على ثالث أو أربع صفحات ذكرت فيها أّن هذه التقاليد خمالفة 

يف دهلي وُنشر  للشريعة واألخالق والتمّدن وأرسلته إىل جريدة أسبوعية تصدر
مث فيها. وطلبُت بضع نسٍخ منها وأرسلُتها إىل والدي وبعض األقارب اآلخرين. 
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لقد مدح والدي املقال وقال ُمظهرا موافقته جئت إىل بتياله وقابلُت أيب هناك. 
على ما جاء فيه: ميكنك أن تعمل مبضمون املقال عندما يكون األمر يف يدك، 

ذا النحو على أية حال. وسأعمل ما حيلو يل سواء أما أان فأقيم الزواج على ه
أعجبتك تلك األمور أم ال. مل يكن عندي جواب على ذلك سوى االلتزام 
ابلصمت. مث عرضُت مشكليت هذه على شيخ من أهل احلديث كان على عالقة 
جيدة مع عائليت وكان يلطف يب كثريا. ولكنه مل يتشجع على قول شيء لكونه 

االلتزام بتقاليد  عني بل نصحين بشدة وقال: لو مل ميتنع والدك عارفا مبزاج والد
ختالف الشرع فعليك أن ترفض الزواج. وملا كنت أعرف مزاج والدي ومل يكن 
لوالدي أوالد سواَي فرأيت أن فعل ذلك سيشق عليه كثريا وستتدهور العالقات 
العائلية بيين وبينه إىل األبد. بناء على ذلك كنُت قلقا جدا ومتذبذاب جدا يف 

إىل بيتاله. يف أثناء  جاء املسيح املوعود تلك الظروف. ففي تلك األايم 
اإلقامة يف بتياله كان املولوي نور الدين واملولوي عبد الكرمي أيتيان إىل بيتنا بعد 

حضرته بعد صالة الفجر. وذات يوم  صالة العشاء ليبيتا عندان وكاان حيضران إىل
إصغاء ذكرُت مشكليت للمولوي نور الدين منتهزا الفرصة. فسمع قصيت بكل 

موجودا فعليك أن تعرض األمر عليه. قلت:  وقال: ما دام املسيح املوعود 
لعلين لن أجد فرصة لذلك بسبب كثرة الناس ومشاغل املسيح املوعود. قال: 

مقر وظيفيت بعد يوم واحد بسبب هناية  إىلسأحاول إجياد الفرصة. مث عدُت 
إىل "راجبورة"  وعود إجازيت. بعد يوم أو يومني من عوديت وصل املسيح امل

ابلقطار يف الصباح يف طريق العودة. وعندما وصل إىل احملطة لركوب القطار بعد 
الطعام وأمور أخرى طلبين املولوي نور الدين وقّص القصة كلها على املسيح 

، فقال بعد ساع األحداث كلها: هل يعلم والدك أبنك تكره من املوعود 
ف الشريعة؟ قلُت: إىل جانب قويل له ذلك شفهيا األعماق التقاليد اليت ختال

نشرُت ابسي مقاال مفصال يف اْلريدة ضد تلك التقاليد والعادات وأوصلُت 
ُنسخها إىل والدي، ولكنه مع موافقته مع مقايل ال يزال مصرا على العمل ضده 

: إذا رفضت الزواج كما قال شيخ من أهل احلديث فماذا وتنفيذ رأيه. قال 
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: ن تكون النتيجة؟ قلت: ستنقطع العالقات بيننا إىل األبد. فقال عسى أ
"سُيعقد الِقران حبسب الشريعة اإلسالمية على أية حال؟ أجبُته بَنعم. فقال: 
التقاليد والعادة اليت تطابق الشريعة اإلسالمية احِسبها من طرفِك واليت ختالف 

ى الرغم من كراهيتك إايها من الشريعة فاتُرك أمرها إىل والدك، وال تتعرض له عل
األعماق، وهكذا ستمّر هذه املرحلة بغري فساد أو نزاع. مث توجه املسيح املوعود  

  إىل حضرة املولوي احملرتم وقال: أرى أنه ال حيق للولد أن مينع والده من أمر
خيالف الشريعة أكثر من أن يُبني كونه خمالفا للشريعة ويبدي استنكاره، وال حيق 

املنع ابلقسوة أو اإلكراه ألن هللا تعاىل قد أمر خبفض جناح الذل للوالدين  له
. وعندما وعدم قول "ُأّف" هلما. ويف أثناء ذلك وصل القطار، فصافحته 

قد  صافحُت املولوي احملرتم على إثر ذلك، قال: إن فتوى املسيح املوعود 
احلق أن نظران  حّلت مشكلتك، لذلك قلت لك أن تعرض األمر على حضرته.

. وهكذا مرت حنن املولويني ال يصل إىل األعماق اليت تصل إليها نظرته 
 (90-88، ص2هذه املرحلة بغري اختالف. )سرية املهدي، اجمللد

 ال تفرضوا نفسكم مسيطرين
جاء فيها أن فالان ال يصلي وال  ُعرضت رسالة شخص على املسيح املوعود 

: تكفريه أم ال؟ هل هو أمحدي أم ال؟ قال  يصوم، وهلّم جرًّا، فهل جيوز
جيب أن يُنصح أن يتدارك نفسه وُيصلح حاله. إن أمر كل شخص مع هللا خيتلف 
عن غريه. َمن جعلك مسيطرا حَّت تتجسس على أعمال الناس أو تفيت بكفرهم؟ 
ال يليق ابملؤمن أن يتجسس على اآلخرين دون مربر. )البدر، العدد: 

 (6م، ص:23/4/1908

 اخلتان يف سن متقدم ليس ضروراي
: وقال إساعيل حممد مري الدكتور حدثين:  أمحد بشري مرزا الصاحبزاده يقول
 وسِّي وأسلم، جامون، والية سكان من" سنغ جبهرت" اسه شخص قاداين إىل جاء
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 متقدما الرجل كان ملا ولكن خيتنت، أن له يقولون الناس كان. العزيز عبد الشيخ
 للمسيح األمر هذا ذُكر. أيضا املعاانة وخياف ذلك يف يرتدد فكان العمر يف

أما اخلتان فهو  السن، يف املتقدمني على واجب العورة سرت: فقال  املوعود
 (756ص ،1اجمللد املهدي، سرية. )خيتنت أن له ضروراي ليس لذا سنة فقط

   املوعود املسيح مزااي من بعض
 مل: وقال إساعيل حممد مري الدكتور حدثين:  أمحد بشري مرزا الصاحبزاده يقول
 ابملسبحة، معه حيتفظ ومل الزكاة، يدفع ومل يعتكف ومل  املوعود املسيح حيجّ 

 اهلدية يقبل كان بل والزكاة، الصدقة مال أيكل ومل حبضوري، الضبّ  أكل وأنكر
 يقرأ كان وما املعاصرين، املرشدين مثل واحلُّلة ابلسجادة حيتفظ ومل. طفق والنذر
مثل كتيب "السور اخلمس"، ودعاء "خزينة العرش" و"دور  حاليا املتداولة األوراد

 التاج" ودعاء "حزب البحر" و"الدعاء السرايين" وغريها.
 لديه تتوفر مل أنه منها ابحلج، قيامه لعدم معينة أسباب هناك كانت: أقول
 حتت األايم أوائل يف كانت شاهبها وما العقارات ألن الغرض هلذا كافية أموال
 ظروف للعيان ظهرت مث. شؤوهنا إبدارة لوالدان األكرب األخ بدأ مث جدان، إدارة
. احلج لسفر آمنا له الطريق يعد مل: واثنيا جهادا،  خاض حبيث معينة
 شخصا بعد وفاته  احملرتمة والدتنا أرسلت لذا حيج أن دائما يتمىن كان

 يتمكن مل ولكن بعثته، قبل اعتكف قد فلعله االعتكاف أما. نهع بدال للحج
 احلسنات تلك ألن أخرى، ومشاغل القلمي جهاده بسبب البعثة بعد منه

 يبلغ ماال ميلك مل ألنه يدفعها فلم الزكاة وأما. االعتكاف على مقّدمة
 حيبذ حضرته يكن ومل. ُحِليِّها زكاة تدفع فكانت والدتنا أما. النصاب

 املهدي، سرية. )التقليدية ابألوراد يعتقد كان وما ابملسبحة، االحتفاظ
 (624-623ص ،1اجمللد
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 ألوالده الصدقه أموال املوعود املسيح جيُرز مل
: وقال إساعيل حممد مري الدكتور حدثين:  أمحد بشري مرزا الصاحبزاده يقول
. وأوالده وألهله لنفسه جائزة غري الصدقة أموال يرى  املوعود املسيح كان

 ( 619ص ،1اجمللد املهدي، سرية)
  هللا لرسول الدعاء

 سكان من الرمحن عبد اخلواجه أخربين:  أمحد بشري مرزا الصاحبزاده يقول
 حديث كنت عندما: وقال والدي مرة ذات حدثين لقد: وقال خطيا كشمري

 أن كشمري منطقة يف" شوبيان" بلدة من الناس بعض يل قال ابألمحدية، عهد
، وسّلمك هللا رسول اي عليك هللا صّلى: "ترديد عن  املوعود املسيح أسال

 املسيح إىل رسالة الصدد هبذا فبعثت ال؟ أم ترديده جيوز هل أي هللا اي رسول هللا"
 . جائزة قراءهتا: اْلواب يف فكتب  املوعود

 أن جيوز فهل تويفّ  قد  النيب أن هو االستفسار هذا وراء السبب أن يبدو: أقول
 هذه كانت وإذا األحياء؟ خياَطب كما إايه خماطبا الدعاء هذا املرء له يدعو
 أنه هو سببه أن ويبدو. جائز أنه هي  املوعود املسيح ففتوى صحيحة الرواية

 بصيغة له فالدعاء لذا أيضا أمته حيث من حيّ   وهو حّية روحانيته دامت ما
  النيبَّ  شعره بيت يف  املوعود املسيحُ  خاَطب قد بل جائز، اخلطاب
 الوقت فإن انصرين، الورى، سيد اي: تعريبه ما وقال والنصرَة، العون منه وطلب
 ألن ،هتالنصر  فتعال عسرة ساعة تواجه أمتك إن هللا رسول اي أي. النصرة وقت

 (554-553ص ،1اجمللد املهدي، سرية. )النصرة يقتضي الوقت

 حديثا أسلم َمن اسم تغيري ضروراي ليس
 طريق عن الدهلوي أمحد شفيع مري أخربين:  أمحد بشري مرزا الصاحبزاده يقول
 تشرتجي تشندر برتول للسري قريًبا الكبار األمحديني أحد التقى: وقال رسالة

 فلما. وأسلم قاداين إىل رافقه أنْ  درجة إىل هبا فتأثر األمحدية دعوة فبّلغه البنغايل
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 أضيفوا أيضا، جيد األصلي اسه:  قال اسه يغرّي  أن حلضرته شخص ذكر
 شعره وقّصوا احلالق إىل الناس أخذه لقد. آخر تغيري إىل حاجة وال ،"أمحد" إليه
 كان شعرك؟ قصصت ملاذا: قال حضرته رآه فلما. البنغالية موضة تغيري أجل من

 .اآلن أسوأ أصبح بل أيضا، هذا قبل جيًدا شعرك
 يكن ومل احمللوق، إىل أقرب رأسه فكان شعره قص طلب أحًدا أن يبدو: أقول

 . اخلوارج طريق أبنه الرأس حلق عن يقول كان بل احلالقة هذه مثل حيب حضرته
 يف كان إذا إال اللهم أحد، إسالم عند االسم تغيري ضرورايً  ليس: وأقول أضيف
 (436-435ص السابق، املرجع. )تغيريه من بد فال الشرك عن ينم ما االسم

 التربك سبيل على شيئا  املوعود املسيح إعطاء
حدثين الدكتور مري حممد إساعيل وقال: :  أمحد بشري مرزا الصاحبزاده يقول

يف أواخر حياة املسيح املوعود عليه السالم كثريًا ما كان اإلخوة خييطون حلضرته 
قميًصا جديًدا ويقدمون له هدية ويطلبون منه أن يعطيهم قميصه املستعمل تربًكا 
منه. ويف إحدى املرات أرسل أحد معي قميًصا جديًدا وطلب قميًصا مستعمال 

ضرته. ُعلم بعد البحث يف البيت أنه ال يوجد فيه قميص خلعه حضرته بعد حل
استخدامه ومل يغسل بعد، فأمر حضرته أن يعطى له قميص حضرته املغسول على 
يد الغّسال. قلت: هذا القميص مغسول على يد الغسال، بينما يطلب هذا 

ة تلك اليت الشخص قميًصا مستعمال قبل الغسيل. تبسم حضرته وقال: أية برك
 تزول نتيجة الغسل على يد الغسال؟ فُأعِطي له ذلك القميص املغسول. 

أقول: لعل ذلك الشخص كان يعلم أن الربكة ال تزول ابلغسل على يد الغسال إال 
أن من مقتضى احلب أن يتمىن املرء أحيااًن أن أيخذ ثواًب مستعمال حلبيبه املقدس 

احرتاًما هلذه الرغبة الطبيعية ُأجري من دون أن يكون مغسوال، وألجل ذلك 
البحث أوال عن الثوب املستخدم غري املغسول ويف حال عدم العثور عليه أعطي  

 (344-343قميصا مغسوال. )املرجع السابق، ص
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: حدثين القاضي أمري حسني أنين كنت أقرأ يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 
 يف احلديث النبوي الشريف أن الصحابة كانوا حيتفظون عندهم بَشعر النيب 

أن مينحين  تربًكا، فخطر ببايل يوًما هذا األمر فالتمست من املسيح املوعود 
 (21بعض َشعره. فأرسل يل بعض َشعره بَعيد احلالقة. )املرجع السابق، ص

 .أيضا أحتفظ ببعض َشعره  أقول: أان

  اللطيف عبد الصاحبزاده من التربك
: حدثين الدكتور مري حممد إساعيل وقال: يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

يف  بعد استشهاد املولوي عبد اللطيف جاء أحد مريديه إىل املسيح املوعود 
قاداين وأحضر معه بعض َشعر الشهيد، فوضعها حضرته يف زجاجة صغرية ووضع 
فيها شيئا من املسك مث أحكم إغالقها مث ربطها خبيط وعلقها يف بيت الدعاء. 

وكأنه يعترب هذه الشعرات مباركة. ولعله عّلقها يف بيت  ةلقد فعل ذلك بطريق
 الدعاء للتذكري ابلدعاء له.

زجاجة معلقة يف بيت الدعاء إىل سنني طويلة، إال أهنا منذ أقول: ظلت هذه ال
 (339فرتة مل تعد تُرى هناك. )املرجع السابق، ص: 

 اللحية من سنة األنبياء
: هذا األمر يتعلق بنهج استفسر )ضيف( السيد عرب عن اللحية فقال 

حيسبون اإلنسان يف التفكري، بعض اإلجنليز الذين حيلقون اللحية والشوارب أيضا 
ذلك مدعاة للجمال، ولكنين أمشئز من هذا الفعل إىل درجة أْن لو كان شخص 
مثله أمامي ال يروقين حَّت األكل. إن سّنة إطالة اللحية كما اختارها األنبياء 
والصاحلون مستحسنة جدا. ولكن إذا طالت كثريا ميكن قصُّها برتكها بقدر قبضة 

م، 6/2/1903جل واملرأة. )البدر، العدد: اليد. لقد جعلها هللا متييزا بني الر 
 (21ص:
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 جواز هتذيب اللحية  
: حدثين الدكتور مري حممد إساعيل وقال:  يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

 كان املسيح املوعود عليه السالم يقص ابملقص شعر حليته الزائد. 
بب يف ذلك هو املسلمني: قصوا الشوارب واعفوا اللحى. والس أقول: أمر النيب 

أن اللحية مدعاة للجمال الرجايل والوقار، أما تربية الشوارب فتولد العجب 
والتكرب. وال يعين ذلك أن الشريعة قد حّددت طوال معيًنا للحية، بل الشريعة ال 
تتدخل يف مثل هذه األمور اْلزئية وإمنا ترتكها ملا يناسب املرء وما يرغب فيه 

أال حُتلق اللحية بل تُرَّب، ولكن ال حيّبذ تطويل  شخصيا. والغرض األساسي هو
يقول: من األنسب قص اللحية  اللحية كثريًا أيضا، فكان املسيح املوعود 

اليت تزيد على قبضة وإصبعني، ولعل السبب يف ذلك هو أن اللحية الطويلة جدًّا 
لك فإن أيضا ختالف الزينة واْلمال، ويصعب احلفاظ على نظافتها أيضا. وإبزاء ذ

  قص شعر اللحية حبيث ترتاءى وكأهنا حملوقة أيضا خيالف احرتام أمر النيب 
 (  3340-339، ص1عن املسلم املخلص. )سرية املهدي، اجمللدذلك وُيستبعد 

 كيفية اللحية
: أخربين املنشي ظفر أمحد الكفورهتلوي يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

 حيلق حليته، وعندما مكث يفخطيا أن شخصا اسه حممد سعيد العرب كان 
قاداين طويال ورّغبه الناس يف إطالق اللحية أطلقها. وذات مرة قال للمسيح 

: جيدة، حبضوري: اي سيدي، هل ترون حلييت مناسبة. قال  املوعود 
كأنه مل خيطر بباله أن السيد حممد سعيد كان حيلق ولكن كيف كانت من قبل؟ ف
 (82، 2اللحية. )سرية املهدي، اجمللد

 إنفاق مال احلرام يف نشر اإلسالم 
: حدثين ميان عبد هللا السنوري أن شخًصا يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

من "أنباله" استفَّت حضرته مرة قائال: كانت إحدى أخوايت عاهرة وقد كسبت 
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أمواال طائلة مبهنتها هذه مث ماتْت فورثُت من تركتها. وبعد ذلك وفقين هللا تعاىل 
قال حضرته: أرى أن مثل هذا املال  للتوبة واإلصالح، فماذا أفعل هبذا املال؟

ميكن أن ينفق يف هذا العصر خلدمة اإلسالم. مث وضح األمر مبثال فقال: إذا 
لك الوقت ما يدافع به من عصا أو هاجم أحًدا كلٌب مسعور وليس عنده يف ذ

حجر وغريمها إال بعض القطع النقدية املرمية يف النجاسة على مقربة منه، أفال 
يرمي هبا الكلب حفاظًا على حياته؟ وهل سيمتنع عن ذلك ألن القطع النقدية 
مرمية يف ساقية قذرة؟ كال! كذلك نقول نظرًا إىل حالة اإلسالم يف هذا العصر 

 ذل هذه األموال خلدمة اإلسالم.أبنه ميكن ب
يقول ميان عبد هللا السنوري: مل تكن القطع النقدية يف تلك األايم كالقطع 
اإلجنليزية اليت تستخدم حالًيا، بل كانت سيكة وغري مستوية وكانت ُتدعى 

 ابلنقود املنصورية.
أقول: لقد أفَّت حضرته على هذا األساس نفسه ببذل األموال الربوية خلدمة 
اإلسالم يف هذا العصر مع بعض الشروط، ولكن مع العلم أن هذه الفتوى مؤقتة 
ومنوطة ببعض الشروط اخلاصة. ومن اعتدى فقد ظلم وحارب هللا. )سرية 

 (244-243، ص1املهدي، اجمللد

 الورْرُد إلرعاب احلاكم
حدثين ميان عبد هللا السنوري فقال: قال : يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

 حضرته يف الساعة العاشرة من يوم اْلمعة الواقع يف شهر ذي احلجة عام يل
للهجرة: إذا كان أحد خياف شخًصا وخيشى أن تستويل على قلبه هيبته  1303

فعليه أن يقرأ سورة "يس" ثالاًث بعد صالة الفجر مث يكتب إبصبعه اْلافة على 
ته إن شاء هللا، بل بدال منه جبهته: "اي عزيز"، مث يذهب إليه فلن تستويل عليه هيب

ستستويل اهليبة على ذلك الشخص. وبشكل عام قد أوصاين حضرته بقراءة سورة 
 "يس" ثالاًث يومًيا.
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هذه يف دفرته لذلك  أقول: لقد سجل ميان عبد هللا وصية املسيح املوعود 
ُحفظ اترخيها أيضا. وبرأيي إن احلكمة يف كتابة كلمات "اي عزيز" هي أنه عندما 
يرّسخ أحد يف قلبه فكرة قدرة هللا وجربوته وقهره وغلبته فال بد أن يتخلص قلبه 
من هيبة غري هللا، وينال قوة بتدبره صفات هللا هذه ولكونه مؤمنا، وهو ما يُرعب 

الكتابة ابإلصبع فهو لتقوية الفكرة يف الذهن كما ورد يف علم  اآلخرين. أما
)سرية  النفس، وإال فال تعمل هذه األوراد عمل السحر والشعوذة. وهللا أعلم.

 (128-127، ص1املهدي، اجمللد
: أخربين كتابًة احلافظ نور حممد القاطن يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

سعت احلافظ حامد علي يقول: قال  يف قرية "فيض هللا تشك" وقال:
حضرته: إذا كان على أحد املثول يف حمكمة ملتابعة قضية ما أو عليه املثول 
أمام احلاكم لسبب آخر، فينبغي أن يقرأ سورة الفاحتة سبع مرات قبل املثول، 
مث ينبغي أن يكتب على جبهته "اي عزيز" إبصبعه سبع مرات، فسيهب هللا 

 لفالح.تعاىل له النجاح وا
أقول: لعل هذا الطريق يبعث على نشوء حالة االستغناء عن غري هللا وحالة التوكل 

 (442-441على هللا. )املرجع السابق، ص

 اختيار أسلوب معني لألكل ال خيالف الشريعة
: حدثين ميان عبد هللا السنوري وقال: بعد يقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 
إىل "عليغره"  م توجه املسيح املوعود 1889أخذه البيعة األوىل يف مطلع عام 

يف بيت  وكنت أان ومري عباس علي وشيخ حامد علي يف صحبته. لقد أقام 
سيد تفّضل حسني الذي كان مشرفًا يف مكتب مديرية احملافظة. وقد أقام رئيُس 

، الذي كان على عالقة جيدة مع سيد تفضل حسني، مأدبة على شرف املديرية
املأدبة وأجَلَسنا  ودعا فيها أشراف املدينة أيضا. لقد حضر  حضرته 

 وضع موائد صغريةحنن الثالثة إىل ميينه ويساره كعادته. كان رئيس املديرية قد 
الصغرية وَوضع عليها الطعام فجلس الناس حوهلا، كما ُوضعت على التخوت 



 فِقْهُ املَسِيْح 434
 

ابقات األزهار ضمن الكؤوس الزجاجية. فلما بدأ الطعام مل ميّد مري عباس علي 
 يده إليه بل ظل جالًسا بصمت.

: ليس : ملاذا ال أتكل؟ قال: هذه طريقة طعام الطبيعيني. قال سأله  
قال عباس  األمر كذلك، بل ال حرج فيه، وإن هذا الطريق ال خيالف الشرع. 

 قليب إىل أكله.علي: ال مييل 
قال عباس علي: ميكنكم أن أتكلوا، إال أنين  : أال يكفيك أبنين آكله؟قال 

 ال أستطيع أكله. ابختصار مل أيكل مري عباس علي ذلك الطعام.
يقول ميان عبد هللا: ملا ارتّد مري عباس علي تذكرُت هذه الواقعة وأدركت أبنه كان 

، ص: 1سرية املهدي، اجمللدمنذ ذلك الوقت. ) قد انقطع عن حضرته 
71-72) 

 بيعة املرء مرشدا بعد أن ابيع مرشدا قبله
قال شخص: إذا كان أحد قد ابيع مرشدا سلفا فهل جيوز له أن يبايع مرشدا آخر؟ 

: إذا مل تكن البيعة األوىل على يد شخص طيب، فهي جديرة ابلفسخ قال 
ثانية ستكون نورا على نور. تلقائيا. أما إذا كانت على يد شخص طيب فالبيعة ال

إذا أُشعل مع السراج سراج آخر يزداد الضوء. لقد ابيع السيد عبد القادر اْليالين 
 ( 233-232بيعات عديدة. )ذكر احلبيب، للمفيت حممد صادق، ص: 

 أبخذ البيعة أمُر هللا املسيح املوعود 
سؤال: هل أتخذ البيعة بوجه عام مثل الصوفيني  طُرح على املسيح املوعود 

: أان آخذ البيعة أبمر من هللا. واملشايخ اآلخرين، أم أمرك هللا أبخذها؟ قال 
كما كتبُت يف اإلعالن: "إن الذين يبايعونك إمنا يبايعون هللا". )احلكم، العدد: 

 ( 8م، ص: 24/5/1901
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 طريق البيعة           
أثناء -دق يف بيان واقعة بيعته: يف اليوم الثاين أو الثالث كتب املفيت حممد صا

قلت للحافظ حامد علي أبين أريد أن أابيع. فأخذين املسيح  -اإلقامة يف قاداين
إىل الغرفة املنعزلة، الكائنة يف األرض اليت عليها بيت نواب حممد  املوعود 

طابقه العلوي  علي خان يف املدينة... وقد سبق أن سكن الدكتور حشمت علي
ُيستخدم ذلك البيت كداٍر  -م1935أي يف آب  -من قبل، ويف هذه األايم

إىل تلك الغرفة وأغلق الباب من الداخل. يف  للضيافة...فأخذين حضرته 
تلك األايم كانت البيعة تؤخذ من كل شخص على حدة. كان يف الغرفة سرير، 

أيضا. فأخذ  ُح املوعود ابْللوس عليه. فجلسُت عليه أان واملسي فأمرين 
  يدي اليمىن يف يده وأخذ بيعيت على االلتزام ابلشروط العشرة. مل يراجع

 الشروط العشرة واحدة بعد األخرى بل تفوه بكلمة" الشروط العشرة" فقط. 
: طلب منه املسيح املوعود يقول الراوي يف ذكر بيعة مرزا أيوب بيك 

أن  
يعيد وراءه كل شرط من شروط البيعة. فيقول: لعله ابيع املسيح املوعود يف الهور 

قال  م. كان يقول: عندما دخلُت يف الغرفة املنفصلة لبيعته 1892يف عام 
عند أخذ البيعة: قل أبين سألتزم ابلشروط العشرة. قلُت: ال أدري ما هي تلك 

راءه. )ذكر احلبيب، للمفيت حممد الشروط. فطلب مين أن أعيد كل شرط منها و 
  .(7-6صادق، ص: 

 الكالم مع املوتى أو األرواح
م مع أهل بيته وبعض 1905إىل دهلي يف عام  عندما سافر املسيح املوعود 

أصحابه، كنت أان أيضا معه، لكوين رئيس حترير جريدة بدر. أقام حضرته يف بيت 
ذات يوم: ال يُتوقع شيء   السيد ألف خان... يف حارة "ِشتلي قرب". قال 

كثري من األحياء يف دهلي، فتعالوا نقابل األموات فيها، ألنه مدفون يف هذه 
األرض كثري من الصلحاء وأولياء هللا. فبناء على ذلك ظللنا نزور قرب اخلواجه مري 
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 درد، نظام الدين أولياء، وحضرة قطب والصلحاء اآلخرين غريهم. فكان 
ويدعو رافعا يديه لوقت قصري، ويدعو معه املصاحبون  يقف على تلك القبور

عند الوقوف على قرب "نظام الدين أولياء": تكون لألرواح عالقة  أيضا. قال 
حتما مع القبور، وأهل الكشف يستطيعون أن يكّلموا امليت أيضا نتيجة الرتكيز. 

  .(138-137)ذكر احلبيب، للمفيت حممد صادق، ص: 

 أبمر من هللا وعود جماهدات املسيح امل
: مل أقم ابلرايضات الشاقة قط، ومل أُخض اجملاهدات الشاقة على يقول 

شاكلة بعض الصوفية املعاصرين، ومل أقم مبجاهدة منـزواي يف زاوية اخلمول، ومل أقم 
؛ بل ظللت على الدوام مترباًئ من ابلرهبانية خالفا للُسنَّة ومبا يعارض كالم هللا 

هؤالء الزّهاد واملبتدعة الغارقني يف أنواع البدع. إال أنه يف أايم حياة والدي حني 
اقرتبت وفاته اتفق يل أن رأيت مرة يف املنام شخًصا صاحلا متقدًِّما يف السّن، 

سماوية طيب املالمح، فقال يل ما مفاده: الصيام لبعض األايم الستقبال األنوار ال
ُسّنة بيت النبوة، وأشار علّي أن أأتّسى هبذه السُّّنة ألهل بيت الرسالة. فرأيت من 
املناسب أن ألتزم ابلصيام ملدة من الزمان. وللتو خطر ببايل أن األفضل أن أقوم 
بذلك سرًّا. فكنت أطلب طعامي من البيت إىل غرفة الضيوف وأوزعه سرًّا على 

دهُتم سلفا ونصحتهم ليحضروا يف الوقت احملدَّد. وهكذا  األيتام الذين كنت قد حدّ 
كنت أصوم طول النهار، ومل يعرف عن هذا الصيام إال هللا. وبعد أسبوعني أو 
ثالثة رأيت أنين مل أتعّرض ألي نوع من األذى بسبب الصيام الذي آكل فيه ملء 

فطفقت  البطن مرة واحدة فحسب، لذلك من األفضل أن أقلِّل من كمية الطعام،
أقلِّله منذ ذلك اليوم حَّت كنت أكتفي برغيف واحد فقط يف يوم وليلة، وبقيت 
أقلل الطعام حَّت صار طعامي يعادل بضعة عشرات الغرامات. لقد استمر يب 
احلال على هذا املنوال ملدة مثانية أو تسعة شهور. فقد حفظين هللا من كل سوء 

وما كان ليصرب عليه ابن شهرين أو  ومكروه على ضآلة الطعام الذي كنت أتناوله
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، 198-196، ص: 13ثالثة أيًضا. )كتاب الربية، اخلزائن الروحانية، اجمللد
 احلاشية( 

  ابختياركم      الشاقة ال تقوموا ابجملاهدات
ذات مرة إىل مثانية أو تسعة أشهر على التوايل  لقد صام املسيح املوعود 

يف ذكرها: لقد وجدُت نفسي بعد هذه  ، فيقول اخلاص أبمر من هللا تعاىل
اجملاهدات أنين أستطيع أن أصرب على اْلوع لفرتة طويلة عند الضرورة. وخطر 
ببايل أكثر من مرة أنه إذا ُأجرب شخٌص ضخٌم مصارٌع قوٌي ليتحمَّل اْلوع معي، 
فسيموت قبل أن أضطر إىل تناول الطعام. فتأكد يل من خالل هذه التجربة أن 

يستطيع أن يتقدَّم يف حتمُّل اْلوع إىل حّد بعيد، وإنين على يقني أن من اإلنسان 
كان جسمه ال يتحمَّل املشقة والشدة بل خيلد إىل حياة التنعُّم والراحة فال 
يسمو إىل املراتب الروحانية. ولكين ال أنصح كل واحد أن يفعل ذلك، كما مل 

يش األغبياء الذين قاموا أفعله أان أيًضا ابختياري. لقد رأيت بعض الدراو 
مبجاهدات شاقة حَّت أصيبوا ابْلنون يف هناية املطاف نتيجة نقص الرتوية وقضوا 
بقية عمرهم يف اْلنون أو أصيبوا أبمراض أخرى مثل السل وغريه. إن قوى الناس 
الدماغية ليست سواء. بل الذين قواهم الفطرية ضعيفة، ال تناسبهم اجملاهدة 

ع، فيصابون مبرض خطري سريعا. وخري لإلنسان أال يوقع اْلسدية من أّي نو 
، نفسه يف اجملاهدات الشديدة ابختيار نفسه بل ينبغي أن يتمسَّك بدين العجائز

إال إذا نزل إهلام من هللا تعاىل وال ينايف الشريعة اإلسالمية فيجب العمل به،  
األايم ليست عاقبتها اجملاهدات اليت يقوم هبا معظم الزهاد اْلهلة يف هذه غري أن 

 (200-199حممودة، لذلك ينبغي اجتناهبا. )املرجع السابق، ص:

 النفخ على الصدر على سبيل الرقية
على سبيل الرقية: ذات مرة  يف ذكر نفخه  يقول املفيت حممد صادق 

جئُت من الهور إىل قاداين وكان يف صحبيت بعض اإلخوة اآلخرين أيضا من 
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 حوم صويف أمحد دين أن ألتمس من املسيح املوعود الهور. طلب مين املر 
مير من الزقاق إىل داخل البيت،  لينفخ رقية على صدره. كان املسيح املوعود 

فتقدمت وقّدمُت إليه صويف أمحد دين املذكور، وعرضُت عليه التماسه. فقرأ 
شيئا ونفخ على صدره، ودخل البيت. )ذكر احلبيب، للمفيت حممد  حضرته 

 (176-175ق، ص: صاد

 إذا عّلم هللا حيلة كان مسموحا هبا
(، أنه إذا 45)ص:  ُخْذ بَِيِدَك ِضْغثًا فَاْضِرْب بِِه َواَل حَتَْنثْ  عن آية سئل 

استُنتج منها معىن يستنبطه عامة املفسرين سيفتح ابب احليل يف الشريعة. فقال 
صاحلة جدا وختدمه إبخالص،  : ملا كانت زوجة أيوب املسيح املوعود 

وكان هو أيضا تقيا وصابرا، فخفف هللا عنه وأرشده إىل خطة يتحقق هبا حلفه 
دون ضرر. فإذا عّلم هللا حيلة يكون مسموحا هبا شرعا، ألهنا أيضا جاءت من 
الطريق نفسه الذي جاءت منه الشريعة، لذا فال حرج يف ذلك. )بدر، العدد: 

 (6م، ص: 28/2/1907

 األغاين من الراديو مساع
فتوى املولوي حممد سرور شاه واملرحوم  السؤال: ُعرض على اخلليفة الثاين 

املولوي حممد إساعيل، قاال فيها أن ساع أغاين امرأة حمرمة ابلراديو غري مسموح 
 به حبسب الشريعة اإلسالمية. 

مياثل  لوجه: لست مقتنعا أبن ساع األغنية من امرأة وجها اْلواب: قال 
ل الصوت(. ذات مرة سع املسيح املوعود  ساعها ابلراديو أو ابلغراموفون )مسجِّ

  ٍل للصوت( للمرزا أفضل أمامي أغنية كانت تُذاع يف الغراموفون )مسجِّ

عدا ألفيت حبرمته بناء على الدليل ويؤدي إىل ضياع الوقت، ولكين لسُت مست
 (387يف املسائل الفقهية، ص:  املذكور. )أقوال املصلح املوعود 

 أن ذلك يؤثر سلبا معبيك، ومل يفِت مبنع السماع. غري أنه ميكن منعه، 
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 التوسل ابألحياء جائز
القول مثال: اي ربِّ استجْب دعائي بوجه  -بعد الدعاء-طُرح سؤال: هل جيوز 

 ؟املسيح املوعود 
، بل ظاهراي شركفيه ليس و : جواز التوسل ابألحياء اثبت يف الشريعة. قال 

 ( 37م، ص:28/11/1902هناك حديث أيضا هبذا املعىن. )البدر، العدد: 
 رأي املعرب ال يؤثر يف التعبري

سأل شخص: من الشائع أنه عندما يسرد املرء رؤاي فإن أول تعبري يبينه املعرب  
ن.  يكون األصح، وبناء على ذلك يقال ينبغي أال ُتسَرد الرؤاي على كل فالن وعال

: ال ميكن أن تكون نتيجة الرؤية املبشرة منذرًة وال العكس، لذا من فقال 
اخلطأ القول أبن املعرب إذا عرب أي رؤاي مبشرة على أهنا منذرة فسُتصبح منذرة 
حتما، واملنذرة تصبح مبشرة، إال أنه من الصحيح أنه إذا رأى أحد رؤاي منذرة، 

 ( 117م، ص:1/5/1903لبدر، العدد: فإن الصدقة والدعاء يدفعان ضررها. )ا
 التفاؤل ابسم أحد

ردا على السؤال عن التفاؤل ابسم أحد: هذا يكون يف معظم األحيان  قال  
أيضا. ذات مرة كنت ذاهبا إىل غورداسبور ملتابعة  صحيحا، فقد تفاءل النيب 

اب القضية، وكان شخص سُيدان فيها، وكنت أفكر هل سيعاَقب أم ال، إذ رأيت شا
يضع حبال يف عنق شاة، فجعل من احلبل حلقة ووضعها يف عنق الشاة، مث اندى 
بصوت عال لقد بُِطش هبا، لقد بُِطش هبا!، فاستنتجُت من هذا أن ذلك الرجل 
سُيدان ابلعقوبة حتما. وهذا ما حدث. كذلك كنت ذات يوم ذاهبا للنـزهة، وكان 

فقلُت يف نفسي أبن املواجهة عظيمة جدا، فلنر  "يف ابيل فكرة املواجهة مع "بيغوت
ماذا عسى أن تكون النتيجة. فقال يل شخص غري أمحدي يف الطريق: السالم 

 ( 117م، ص:1/5/1903عليكم، فاستنتجت أننا سننتصر. )البدر، العدد: 
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 التفاؤل بكتاب
: : حدثين الدكتور مري حممد إساعيل وقاليقول الصاحبزاده مرزا بشري أمحد 

من جمموعة ألمر هام ذات مرة: لقد أخذت الفأل مرة  قال املسيح املوعود 
شعرية للحافظ، ولكن ال أذكر اآلن ألي عمل أخذت الفأل. أقول: الفأل نوع 
من القرعة، وإذا رافقه الدعاء أخذ صبغة االستخارة. ولكن سعت أن املسيح 

، 1ة املهدي، اجمللداملوعود ما كان حيب أخذ الفأل ابلقرآن الكرمي. )سري 
 (791ص

 ال جيوز التشاؤم ابسم
كانت فتاة تسّمى "َجنَّة" وقال شخص أن هذا االسم ليس جيدا، ألن املرء 
يناديها أحياان ويقول: هل "َجّنة" موجودة يف البيت؟ وإن مل تكن موجودة فهذا 
يعين أنه ليس يف البيت إال جحيم. أو إذا كان اسم أحد "بـَرَكة" وإذا قيل أبن 

: األمر ليس ة. فقال "بركة" ليس يف البيت فال بد أن تكون فيه حنوس
هكذا، وال ضري يف التسمية مبثل هذه األساء. فمثال إذا قال أحد أن املدعو 
"بركة" ليس يف الداخل فهذا يعين أن ذلك اإلنسان ليس يف البيت وال يعين أنه 
ال توجد يف البيت بركة قط. أو إذا قال أحد أبن املسماة "جنة" ليست يف 

 وجود ْلّنة وأّن اْلحيم هي املوجودة، بل املراد أن البيت، فهذا ال يعين أنه ال
 املرأة املسماة "جنة" ليست يف البيت. 

: أان ال قال شخص آخر أن حرمة ذلك وردت يف احلديث أيضا. فقال 
أرى األحاديث مثلها صحيحة، بل تفسح جماال لالعرتاض على اإلسالم، ألن 

د هللا، وعبد الرحيم وعبد الرمحن املبدأ نفسه ميكن أن ينطبق على أساء مثل عب
وما شاهبها أيضا. فحني يقول املرء أن املدعو عبد الرمحن ليس يف البيت فهذا ال 
يعين أن عبد الشيطان موجود داخله. بل املراد من ذلك أن شخصا يسمى ابسم 
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"عبد الرمحن" تفاؤال عسى أن يكون اسا على مسمًّى. )البدر، العدد: 
 ( 2م، ص4/4/1907
يف اْلواب بعد قراءهتا: سندعو.  ّدم شخص بعض حاجاته خطّيا فقال ق

: لقد سأل الرجل بشيء من االستغراب: مل ترد على طليب، فقال حضرته 
: ليس شغلي كتابة التمائم قلت أبين سأدعو. فقال أال تعطي متيمة؟ فقال 

م، 6/4/1908فقط. )احلكم، العدد:  والرقي، وإمنا عملي أن أدعو هللا 
 (1ص:

 السجود تعظيما ممنوع
كان شخص أمحدي مفلس ذو قامة طويلة أييت : يكتب املفيت حممد صادق 

إىل قاداين مشيا على األقدام بكل إخالص، لعل اسه كان  يف كشمري من قريته
للتنـزه  "اكل جو". كان ذات مرة يف قاداين. وعندما خرج املسيح املوعود 

وكان هذا الرجل الكشمريي واقفا عند مفرتق الطرق. فحني رأى املسيَح املوعود 
  َابكيا حبب مفرط. فاحنىن حضرته ورفعه ي حضرته وضع رأسه على قدم

وقال: هذا غري جائز، ال جيوز السجود إلنسان. )ذكر احلبيب، للمفيت حممد 
 ( 207-206صادق، ص:

 التجسس غري الضروري ممنوع
قال شخص أبنه يبيع السكر وما شاهبه يف حمٍل يف قرية، فيأيت املراهقون أو أجراء 
املزارعني وخدامهم أحياان ابلقطن أو القمح أو ما شاهبهما ويشرتون احلاجيات 
مقايضة هبا، كما هي العادة يف القرى بوجه عام. ولكن بعًضا من هؤالء 

ون أن يعلم صاحبها، فهل جيوز املراهقني واخلدام أيتون هبذه األشياء سرقة د
: إذا كنَت موقًنا أبن البيع هلم يف هذه احلالة أم ال؟ فقال املسيح املوعود 

الشيء مسروق فال جيوز أخذه، ولكن ظن السوء دون مربر أمر فاسد. البحث 
يف هذه األمور وإثبات السرقة على أحد ما ليست مهمة صاحب احملل. فلو قام 
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سيدير حمله. التجسس على فالن وعالن ممنوع. يتبني من  هبذه التحقيقات فمَّت
القرآن الكرمي أن هللا أمر بين إسرائيل أن يذحبوا بقرة، فكان من األفضل هلم أن 
يذحبوا بقرة ما، ويعملوا أبمر هللا، ولكنهم بدأوا بطرح األسئلة دون مربر مثل: ما 

أخرى. إن كثرة األسئلة  هي؟ وما لوهنا؟ وهبذه األسئلة أوقعوا أنفسهم يف مشكلة
 (5م، ص:8/8/1907واخلوض يف التفاصيل ليس مستحسنا. )بدر، العدد: 

   جواز التورية وحقيقتها
 "فتح مسيح": مث تقول أبن النيب القسيس خماطبا  قال املسيح املوعود 

قد سح ابلكذب يف ثالثة مواقف، لكنك أخطأَت يف ذلك جهال منك، وإمنا 
مل ُيسمح به يف أي حديث قط، بل إن احلديث ينص على  احلقيقة أن الكذب

"إن قُتلَت وُأحرِقت"، أي ال تتخلَّ عن الصدق ولو قُتلَت وُأحرقت. مث ما دام 
القرآن الكرمي يقول أبال ترتكوا العدل والصدق من أيديكم ولو زهقت أرواحكم. 

حلالة إذا  ويقول احلديث: متسكوا ابلصدق حَّت لو ُأحرقتم وقُتلتم. ففي هذه ا
كان هناك حديث يقول على سبيل االفرتاض خالَف القرآن الكرمي واألحاديث 
الصحيحة فهو غري جدير ابالهتمام والقبول، ألننا ال نقبل إال األحاديث اليت ال 
تعارض القرآن الكرمي واألحاديَث الصحيحة. صحيح أن بعض األحاديث تشري 

ّرِهها، وحني يَقرأ جاهل وغيب مثل هذه إىل جواز التورية، وسّْتها ابلكذب لُتك
الكلمة يف حديث من ابب التسامح فقد يفهمها كذاب حقيقيا ألنه جيهل القرار 
احلاسم أبن الكذب احلقيقي رجٌس وحرام يف اإلسالم ويساوي الشرك، بينما 
التورية اليت ليست يف احلقيقة كذاًب، وإن كانت تشبه الكذب نوعا ما، فجواُزها 

ديث موجود لعامة الناس عند االضطرار، لكنه قد ورد إزاء ذلك أن يف األحا
 أعلى وأسى مرتبًة هم الذين جيتنبون حَّت التورية. 

إلخفائه أو -والتورية يف املصطلح اإلسالمي هي أن يتحدث املرء عن شيء 
أبساليب وأمثلٍة يفهمه هبا العقالُء وال يفهمه الغيب  -تفاداي للفتنة أو ملصلحة

بباله شيٌء آخر مل يقصْده املتكلُم، ويتبني ابلتدبر أن ما قاله املتكلم ليس   وخيطر
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كذاب وإمنا هو حق حمض وال تشوبه شائبة من الكذب، ومل جَينح القلب إىل 
الكذب قيد ذرة. كما يُفهم من بعض األحاديث جواز التورية لإلصالح بني 

ئليا أو شجارا أو إلخفاء مسلَمني أو ليدرأ املرء عن زوجته فتنة أو نـزاعا عا
املصاحل احلربية عن العدو، أو إلمالته إىل طرف آخر. ومع ذلك هناك أحاديث  
كثرية تفيد أن التورية تنايف أعلى مراتب التقوى، وأن الصدق اْللي البني أفضل 
ولو قُتل املرء بسبب ذلك وُأحرق... وهنا يثبت منوذج ساٍم لتعليم سيدان وموالان 

؛ وهو أن التورية اليت ظل يسوعكم يرتضعها طول احلياة   النيب املقدس
ابجتناهبا قدر اإلمكان لكيال يشبه مضموُن الكالِم  كحليب األم؛ أمر النيب 

الكذَب حَّت يف الظاهر. لكن ماذا نقول وماذا نكتب؟ إن يسوعكم احملرتم مل 
يستطع االلتزام ابلصدق إىل هذه الدرجة. فالذي يدعي األلوهية كان ينبغي أن 

ثبت جبميع يربز يف العامل كاألسد اهلصور، ال أن يلجأ طول احلياة إىل التورية ويُ 
أقواله املشاهِبة للكذب أنه ليس من الناس الكّمل الذين يتصدون لألعداء غري 
مبالني ابملوت ويتوكلون على هللا كليا وال جيبنون يف أي موطن. إن ذكر هذه 
األمور يثري بكائي أنه إذا اعرتض أحد على ضعف يسوع ضعيِف القلب إىل 

نوع من الكذب؛ فبم نرّد عليه؟ عندما  هذه الدرجة، وْلوئه إىل التورية اليت هي
يف غزوة ُأحد يعلن وحيدا أمام السيوف املسلولة "أان  أرى سيد املرسلني 

(، أان نيب هللا، أان ابن عبد املطلب" وأرى يف اْلهة الثانية يسوعكم حممد )
ه تالميذه خالف الواقع، وهو يرجتف، أن ال خُيربوا أحدا أبنه يسوع املسيح  يوجِّ

أن أحدا مل يكن ليقتله بناء على هذا الكالم؛ فإين أغرق يف حبر احلرية. مع 
وأندهش عجبا؛ اي إهلي، أيُدعى نبيا من كانت هذه حالة شجاعته يف سبيل 

 هللا؟ 
ابختصار، قد فضح القسُّ "فتح مسيح" جهَله متاما، بل قد هاجم يسوَعه أيضا 

هل الشديد أن حيملها املرء إذ قدم بعض األحاديث اليت جتيز التورية، فمن اْل
على الكذب احلقيقي ولو كانت قد ُوصفْت يف احلديث كذاب جتاوزا. فلما كان 
القرآن الكرمي واألحاديث الصحيحة قد أمجعت على أن الكذب احلقيقي حراٌم 
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ورجس، وتُبني األحاديث من الدرجة األوىل مسألَة التورية جيدا. فلو افرتضنا أن 
مُة الكذب بدال من التورية فكيف ميكن أن يراد منه حديثا وردت فيه كل

الكذب احلقيقي والعياذ ابهلل؟ بل يدل على ورع قائل هذه الكلمة الذي اعترب 
التورية كذاب إذ استخدم هلا كلمة "الكذب" جمازا. جيب علينا اتباُع القرآن الكرمي 

دا معناه الذي واألحاديِث الصحيحة، وإذا كان هناك أمٌر يناقضهما فلن نقبل أب
خيالفهما. من الضروري عند قراءة األحاديث أال نعتمد على األحاديث اليت 
تناقض وختالف األحاديث اليت بلغْت صحُتها القمة، وال على اليت تعارض 
وتعادي وتنايف صراحًة نصوَص القرآن الكرمي الصرحيَة البّينَة احملكمَة. مث إن 

لكرمي واألحاديُث الصحيحة، وهي مذكورة املسألة اليت اتفق عليها القرآُن ا
صراحة يف كتب دينية، فإن االعرتاض عليها، متسكا أبي قول سخيف مناقٍض 
هلا أو مغشوش وحديٍث غري اثبت أو أثر مشكوك فيه، ملن الفساد واخليانة. 
احلقيقة أن هذه املفاسد والشرور هي اليت أهلكت النصارى يف احلقيقة، فهم ال 

ة احلديث أبنفسهم، وعلى أقصى حد يقرأون ترمجة املشكاة يستطيعون قراء
وأيخذون منها ما يرِد عليه االعرتاُض حبسب فهمهم الناقص، مع أن كتب 
احلديث تضم الغث والسمني، والعامل ابحلديث حيتاج إىل التمحيص. إن انتقاء 
األحاديث الصحيحة من األحاديث املتنوعة، واكتشاَف معانيها الصحيحة مث 

بحث عن حملها املناسب َلعمٌل دقيق وحساس جدا. )نور القرآن، اخلزائن ال
 (408-404، ص: 9الروحانية، اجمللد

 احلرية الدينية ضرورية
  من ختوم أفغانستان. وبعد جاء أحد املشايخ لزايرة املسيح املوعود 

عن وقائع السفر وصعوبة الطريق، مث جرى  املصافحة سأله املسيُح املوعود 
: ما يقال يف احلديث حول فقدان احلرية يف ظل احلكومة األفغانية. فقال 

هذه األايم يف اْلرائد من أن أصحاب مجيع األداين حيظون يف أفغانستان حبرية 
عامة إمنا هو كذب عقيم، ألنه لو كان أصحاب األداين كلها حائزين يف 



 445 فِقْهُ املَسِيْح
 

دون  حرية مثلما هي يف اهلند، ملا قُتل املولوي عبد اللطيف أفغانستان على 
رمحة على ذلك النحو يف ظل هذه احلكومة بسبب االختالف يف الدين. 

 (14م، ص: 24/2/1907)احلكم، العدد: 
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 حقيقة اجلهاد
 فتوى منع اجلهاد القتالي

 

مسألة اْلهاد حمققا بذلك نبوءة عظيمة أنبأ هبا  لقد وّضح املسيح املوعود 
أي: "يضع احلرب" و"يضع اْلزية". هذا املوضوع مذكور بكثرة يف كتبه  النيب 

كتااب بعنوان: "احلكومة اإلجنليزية واْلهاد"،   وملفوظاته. وهلذا الغرض أّلف 
إن فلسفة   :وبنّي فيه ابلتفصيل جوانب خمتلفة من تعليم اْلهاد، فقال ما تعريبه

ونقطة دقيقة تعّرض الناس بسبب عدم  معقَّدكلمة اْلهاد ومغزاها احلقيقي أمر 
إدراكها يف العصر الراهن والعصور الوسطى ألخطاء فادحة، وال جند بدًّا من 
االعرتاف مبنتهى الندامة أنه بسبب هذه األخطاء اخلطرية تتسىن ألعداء اإلسالم 

الطاهر واملقدس الذي هو مرآة لسنن الكون فرصُة االعرتاض على دين اإلسالم 
 متاما، ويُظهر جالَل هللا احلي القيوم. 

 حبث كلمة اجلُهد
ليكن معلوما أن كلمة اْلهاد مشتقة من اْلهد، الذي يعين السعي، مث أُطلقْت على 
احلروب الدينية جمازا، ويبدو أن كلمة "يُّدهـ" املعروفة يف اجملتمع اهلندوسي مبعىن 

حموَّرٌة من كلمة اْلهاد؛ فحيث إن اللغة العربية أّم األلسنة واشُتقت منها  القتال،
مجيع اللغات، فإن كلمة "يُّدهـ" اليت ُتطلق على القتال يف اللغة السنسكريتية؛ هي 

 يف احلقيقة اْلهد أو اْلهاد، مث بُّدلت اْليم ايء، وبتصرف بسيط ُشدِّدت الدال.

 أسباب معارضة األنبياء
، وما هو اْلهاد؟ هادوّد الرد على السؤال: ملاذا احتاج اإلسالم إىل اْلواآلن ن

فليتضح أن اإلسالم واَجه مشكالت جسيمة منذ ظهوره؛ إذ قد انصبْته العداَء 
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مجيُع الشعوب. ومعلوم أنه عندما يُبعث نيب أو رسول من هللا ويرى الناس مجاعته 
قلوب خمتلف الشعوب والِفرق نوٌع  نشيطة وصادقة وعالية اهلمة ومزدهرة، يتولد يف

من البغض واحلسد حتما، وإن علماء كل دين والنساك والرهبان يُظهرون هلم 
بغضا كبريا بوجه خاص، ألنه ببعثة ذلك الرجل اإلهلي، ينقص رزقُهم وعظمُتهم؛ 
حيث ينفلت من قبضتهم تالميُذهم ومريدوهم، ألهنم يرون كل أنواع حماسن 

، فيدرك أهُل العقل العلم يف الرجل الذي يُبعث من هللا اإلميان واألخالق و 
والقادرون على التمييز أن رجال الدين واملشايخ مل يعودوا يستحقون التقدير 
لعلمهم وتقواهم وورعهم املزعوم، وأن ألقاب الشرف اليت أُعطوها مثل "جنم األمة" 

عرض عنهم العقالء مل تعد تصلح هلم، فيُ  وغريها و"مشس األمة" و"شيخ املشايخ"
نظرا إىل هذه األسباب، ألهنم ال يريدون أن ُيضيعوا إمياهنم. لذا ظّل املشايخ 
وعلماء الدين حيسدون األنبياء والرسل دائما بسبب تعرضهم للخسائر املذكورة، 

أشد فضيحة؛ ألهنم  وذلك ألهنم يُفتضحون يف زمن أنبياء هللا واملبعوثني منه 
ال ميلكون من النور إال نزرا يسريا، وإّن أهواءهم النفسانية يف احلقيقة انقصون، و 

سبب عدائهم ألنبياء هللا ومقربيه، حَّت أهنم يفكرون يف نسج املكايد إلحلاق 
الضرر هبم اتِّباعا ألهواء النفس فقط. ومع أهنم يشعرون أحياان أبهنم يتعرضون 

عماهلم املعادية اليت تصدر لغضب هللا تعاىل إليذائهم عبدا هلل طاهرا مقدسا، وأّن أ
منهم كل حني وآن تعكس هلم الوضع اإلجرامي لقلوهبم، إال أن قاطرَة انِر احلسد 
السريعَة تسوُقهم وجترُّهم إىل هوة العداوة ابستمرار. فهذه هي األسباب اليت 

، بل قد َحرمت علماء املشركني واليهود والنصارى من قبول احلق يف زمن النيب 
ضا إىل العداء الشرس، فصار مهُّهم الشاغل نسَج املكايد حملو اإلسالم دفعْتهم أي

من وجه األرض أبية طريقة. فلما كان املسلمون يف صدر اإلسالم قّلة، فإن 
أعداءهم الذين كانوا يرون أهنم أكثر منهم ماال وثروة وعددا وأعلى شرفًا ومرتبة 

أي الصحابَة أشدَّ عداء، وذلك  من الفرقة األخرى، عاَدوا املسلمني يف ذلك الزمن
بسبب التكرب الراسخ يف طبائعهم وقلوهبم وأذهاهنم، إذ مل يُعجبهم أن تستوي هذه 
الغرسة السماوية على أصوهلا. فظلوا يستنـزفون اْلهود للقضاء على أولئك األبرار، 
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ومل يّدخروا جهدا يف إيذائهم واضطهادهم، إذ كانوا خيافون أن ترسخ أقدام هذا 
 لدين، فيؤدي ازدهارُه وتقّدُمه إىل تدمري دينهم وقومهم.ا

 ظلم الكفار واستبدادهم
فهذا اخلوف الذي متلَّك )معارضي األنبياء( دفعهم إىل ممارسة أعمال الظلم  

الشنيع واْلور الشديد، فَأهلكوا كثريا من املسلمني أبساليب مؤملة ومؤذية جدا، 
واستمرت أعمال الظلم هذه إىل مدة طويلة تقدَّر بثالثة عشر عاما، وُمّزِق عباد 

ع اإلنسان، إراب إراب بسيوف أولئك األشرار هللا األوفياء، الذين هم فخُر بين نو 
اهلمجيني مبنتهى القسوة ودون هوادة، وُذبح األوالد اليتامى والنساء العاجزات 

أن ال يقاوموا  املسكينات يف األزقة والشوارع. ومع ذلك كان التأكيد من هللا 
دمائهم الشر قط، فامتنع أولئك األبرار املقربون من املقاومة. انصبغت األزقة ب

ولكنهم مل يتذمروا ومل يشتكوا، وُذحبوا كالقرابني ومل يتأوهوا. لقد أُدِمي رسول هللا 
الطاهر املقدس، عليه صلوات السماء واألرض بعدد ال حُيصى، مرارا نتيجة رميه 
ابحلجارة، فتحّمل َجبُل الصدق واالستقامة مجيع هذه اآلالم واألذى مبنتهى احلب 

أن التحّلي ابلصرب والتواضع هذا، ما زاد األعداء إال جتاسرا وانشراح القلب. بْيد 
 وعنادا ابستمرار، فحسبوا هذه اْلماعة املقدسة فريسة هلم. 

 إذٌن من هللا للمواجهة
الذي ال يريد أن يتجاوز الظلم واْلور يف األرض -عندئذ ذََكَر ذلك اإلله 

أخرب بكالمه الطاهر، عباَده املظلومني؛ فثار غضبه على األشرار، و  -احلدودَ 
القرآن الكرمي، عباَده املضطهدين قائال: إنين بصري بكل ما تواجهون وكل ما يُفعل 
بكم، فها أان آذُن لكم من اليوم ابملقاومة، وأان هللا القادر لن أترك الظاملني بدون 
عقاب. فُسّمي هذا اإلذن بتعبري آخر ابْلهاد. ونصُّ هذا اإلذن املوجود إىل اآلن 

أُِذَن لِلَِّذيَن يـَُقاتـَُلوَن أِبَنَـُّهْم ظُِلُموا َوِإنَّ هللَا َعَلى َنْصرِِهْم القرآن الكرمي هو:  يف
َلَقِديٌر * الَِّذيَن أُْخرُِجوا ِمْن ِداَيرِِهْم بَِغرْيِ َحقٍّ 

(، ولكن هذا 41-40)احلج:  
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ان معتنقو اإلذن كان خاّصا بزمان ووقت، وغرَي دائم، بل كان خيص الزمن الذي ك
اإلسالم فيه يُذحبون كاألغنام والشياه. واملؤسف أن الناس بعد زمن النبوة واخلالفة 
وقعوا يف أخطاء جسيمة يف فْهم مسألة اْلهاد هذه اليت أصلها موجود يف هذه 
اآلية املذكورة آنًفا، فُعّد ذبح خْلق هللا ابلسيف بغري حق ِمن شعائر الدين. ومن 

النصارى أخطأوا يف حقوق اخلالق، أما املسلمون فأخطأوا يف  املصادفة الغريبة أن
حقوق املخلوق؛ أي أن املسيحية، ،ابختاذها اإلنسان العاجز إهلا، أجحفت حبق 
اخلالق القادر القيوم الذي ليس كمثله شيء يف األرض وال يف السماء، بينما 

وسَّوا هذا  أجحف املسلمون حبق بين البشر إبطالق السيف على الناس بغري حق،
العمل جهادا. ابختصار، قد اختذ النصارى أحد طريقي اإلجحاف والثاين اختاره 
املسلمون. ومن شقاوة هذا العصر أن كال الفريقني حيب هذا اإلجحاف بنوعيه، 
حبيث يزعم كُل فريق، يركز على أحد نوَعي هذا اإلجحاف حبسب عقيدته، أبنه 

. وليس هناك طريق أفضل منه يؤدي إىل سيدخل اْلنة مباشرة نتيجة عمله هذا
اْلنة. وإن كان ذنُب غصب حقوق هللا فوق كل ذنب، لكننا هنا ال نريد التطرق 
إىل بيان هذا اإلجحاف اخلطري الذي يرتكبه النصارى، بل نريد أن ننبه املسلمني 

 إىل ما يصدر منهم من اعتداء حبق بين البشر.

 فكرة اجلهاد املعاصرة خاطئة 
أّن فْهم علماء اإلسالم، الذين يُدعون مشايخ يف العصر الراهن، مسألَة  اعلموا

اْلهاد وَعْرَضهم إايها أمام الناس ليس صحيحا على اإلطالق، وال يؤدي إىل أية 
نتيجة إال أن يزيدوا خبطبهم املثرية العامَة املتوحشني مهجيًة ووحشية، وجيردوهم من 

حدث على أرض الواقع. وأعلم يقينا أن مجيع خصال اإلنسانية الطيبة. فهكذا 
دماًء كثرية ُتسفك بظلم على أيدي األغبياء الذين يتبعون أهواءهم النفسانية 
وجيهلون السر وراء احتياج اإلسالم يف صْدره إىل خوض احلروب. وذنُب كلِّ هذه 
الدماء يف عنق املشايخ الذين يداومون سرّا على بيان هذه املسائل اليت تؤدي إىل 
سفك الدماء املرير. هؤالء القوم عندما يقابلون احلكام ينحنون للتسليم عليهم 
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وكأهنم مستعدون للسجود هلم، وعندما حيضرون جمالس أشياعهم يقولون بكل 
إصرار وإحلاح أن هذا البلد دار حرب، إلمياهنم يف سريرهتم بوجوب اْلهاد، وقليٌل 

بعقيدة اْلهاد اخلاطئة واملناقضة  َمن ال يفكرون على هذا النحو. إهنم يتمسكون
للقرآن واحلديث حبذافريها، إىل درجة أن َمن ال يؤمن بعقيدهتم هذه ويعارضهم 
فيها، فإهنم ُيسّمونه دجاال ويرون قتله واجبا. وأان أيضا عرضٌة هلذه الفتوى منذ 
مدة، حيث عّدين بعض املشايخ يف هذا البلد دجاال وكافرا، إذ نشروا فتوى 

أبن هذا الرجل جيب قتُله ونـَْهُب  -غري آهبني بقانون احلكومة اإلجنليزية- مطبوعة
أمواله، وأن اختطاف نسائه جملبة ثواب عظيم. فما سبب ذلك اي ترى؟ أال إنَّ 
السبب الوحيد هو إعالين أبين أان املسيح املوعود، وبياين ضد مسائلهم اْلهادية. 

واملهدي السفاك ابطلًة، جلب عليَّ  وإن اعتباري عقيدَة جميِء املسيح الدموي
غضَبهم وعداءهم؛ إذ كانوا يعقدون عليها آماال كبرية للنهب والغصب. فليعلموا 
أن مسألة اْلهاد هذه ليست يف احلقيقة كما يروهنا، ألن اخلطوة األوىل هلا قتُل 

 املواساة اإلنسانية.

 ملاذا ُحرّرم اجلهاد اآلن
كان اْلهاد مسموحا به يف صدر اإلسالم، فلماذا   ال يصّح مطلقا تفكريهم أنه إذا

مل يرفع  ُحّرم اآلن؟ ونرد عليه من وجهني: أوال أبنه قياٌس مع الفارق، وأن نبينا 
السيف على أحد قط إال على الذين بدأوا برْفعه، وقتلوا مبنتهى القسوة والغلظة 

لوهم أبساليب مؤملة األبرايء واألتقياء من الرجال والنساء واألوالد، وآَذوهم وقت
تسيل األعني دمًعا بقراءهتا اليوم أيضا. واثنيا: لو فرضنا جدال أن اإلسالم أجاز 
اْلهاد كما يفكر هؤالء املشايخ، ولكن مل يعد هذا احلكم قائما يف هذا الزمن ألنه 
قد ورد يف احلديث أن اْلهاد ابلسيف واحلروُب الدينية سُتلغى يف زمن املسيح 

، وإمنا سيكون أخرى أسلحة أرضية  أيةاملسيح لن يرفع السيف وال املوعود ألن
سالُحه دعاءه فقط، وأن عزميته هي سيفه، وسيؤسس الصلح والوائم، وسيجمع 

. البشر الغنم واألسد عند مشرب واحد، وسيسود يف زمنه السالُم والرفق ومواساة
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قد قال حبق املسيح املوعود قبل ثالثة  اي أسفا عليهم! ملاذا ال يفكرون أن النيب 
عشر قران أبنه سوف "يضع احلرب"؟ مما يعين أن املسيح املوعود سينهي ببعثته 

(: 5)حممد:  َحَّتَّ َتَضَع احْلَْرُب أَْوزَاَرَهااحلروَب، وإىل ذلك تشري اآلية القرآنية 
. إن ُب أوزاَرها""تضع احلَرْ  هذا هو املراد منأي قاتِلوا حَّت أييت زمُن املسيح. 

يـَُعّد أصّح الكتب بعد القرآن الكرمي، فاقرأوه  موجود وهو 1صحيح البخاري
إبمعان. اي علماء اإلسالم واملشايخ! استمعوا إيلَّ آبذان صاغية، إنين أقول صدقا 
وحقا: الوقت ليس وقت اْلهاد، فال تعصوا نيب هللا الطاهر؛ فقد ظهر املسيح 

وقد أمر أبن تُكّفوا عن احلروب الدينية اليت ُيستخدم فيها  املوعود املقدر ظهورُه،
السيف وُتسفك الدماء. وإّن عدم االمتناع عن سفك الدماء والقتل وإلقاء هذه 
اخلطب، ليس طريق اإلسالم. وإن الذي آمن يب، فلن يكّف عن هذه اخلطب 

ا من هنا ال جند بدًّ  فحسب، بل سريى هذا الطريق شنيعا ومدعاة لغضب هللا.
الكتابة ابألسف أن هؤالء املشايخ األغبياء من انحية أخفوا املغزى احلقيقي 
للجهاد وعلَّموا الناس طرق النهب والغصب وقْتل البشر وّسوها جهادا، ومن 
انحيٍة اثنية قام السادة القساوسة أيضا ابلسلوك نفسه حيث نشروا آالف 

ة وغريها من اللغات، يف اهلند اإلعالانت والكتيبات ابللغة األردية والَبشتوي
والبنجاب واملناطق احلدودية، تفيد أبن اإلسالم قد انتشر حبد السيف، وأن 
استخدام السيف هو جوهر اإلسالم، فازداد الناس ثورًة ووحشية ابلعثور على 

فأرى أن من  شهادتني على اْلهاد؛ إحدامها شهادة املشايخ والثانية القساوسة.
سنة أيضا أن متنع القساوسة من االفرتاء اخلطر الذي يؤدي واجب حكومتنا احمل

إىل الفوضى والتمرد يف البلد. من املستحيل أن يرتّد املسلمون عن دينهم ابفرتاءات 
القساوسة اليت ال مربر هلا، غري أن هذه اخلطب سوف تذّكرهم على الدوام 

 ابْلهاد، وسوف ينهضون من رقادهم. 
                                                 

بارة "َتَضُع الْـَحْرُب أَْوزَاَرها" يف مسند أمحد واملعجم الكبري واألوسط والصغري وردت ع 1
للطرباين عن أيب هريرة. وأما النص يف البخاري فهو: لَُيوِشَكنَّ أَْن يـَْنزَِل ِفيُكْم اْبُن َمْرمَيَ َحَكًما 

 َب". ويف رواية "َوَيَضَع اْْلِْزيََة ".)املرتجم( َعْداًل فـََيْكِسَر الصَِّليَب َويـَْقُتَل اخْلِْنزِيَر َوَيَضُع احلَر 
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ملوعود قد جاء، فيتحتم على كل مسلم اآلن أن يتخلى ابختصار، ما دام املسيح ا
عن اْلهاد. لو مل أُبعث، فلعلَّ هناك عذٌر لسوء الفهم هذا، لكنين قد أتيُت اآلَن، 
وشهدمت يوَم الوعد، فال عذَر عند هللا للذين يرفعون السيف من أجل الدين. فمن  

طريق اْلهاد الذي  كانت له عينان ويقرأ األحاديث ويتلو القرآن، يدرك جيدا أن
يتمسك به معظم املتوحشني ليس جهادا إسالميا، بل هي تصرفات غري مشروعة 

 انتشرت يف املسلمني نتيجة ثوائر النفس األمارة أو أمانيهم الزائفة لدخول اْلنة.

 وصربهم مناذج صدق الصحابة 
مل يبادر إىل رفع السيف قط يف زمنه، بل قد  لقد ذكرُت آنفا أن رسول هللا 

حتّمل األذى أبيدي الكفار ملدة طويلة، وصرب إىل درجة ال يقدر عليها كل 
إنسان. كذلك حتّلى أصحابه هم اآلخرون ابملبادئ السامية نفسها؛ فصدقوا 
وصربوا حبسبما ُعّلموا الصرب على األذى، فديسوا حتت األقدام ومل يشتكوا، وُمّزق 

الدهم أمام أعينهم إراب إراب وُعذبوا ابلنار واملاء، لكنهم امتنعوا عن مقاومة الشر  أو 
كأهنم أطفاٌل رّضع. فمن ذا الذي ميكن أن يُثبت أن أمة من أمم األنبياء يف العامل 

مع قدرهتم على -متسكنْت وامتنعْت عن مواجهة الشر بسبب احلكم اإلهلي فقط 
؟ من يقدر على اإلثبات أنه كانت يف العامل  كما فعل أصحاب النيب  -االنتقام

مجاعة أخرى صربت على إيذاء العدو الشرس اهلمجي واضطهاده ثالثَة عشَر 
عاما على التوايل مع بسالتها واحتادها وقوهتا وقدرهتا على املقاومة ووجود مجيع 

مجا عن وصحابِته مل يكن ان لوازم الرجولة واملروءة فيها؟ إن صرَب سيدان وموالان 
اضطرار، بل كانت لصحابته الفدائيني يف أايم الصرب القوة والقدرة نفسها اليت 
أَروها بعد تلقي اإلذن ابْلهاد. ففي بعض األحيان هزم ألف شاّب مائَة ألف 
جندي حمّنك للعدو. فقد حتقَّق ذلك ليعرف الناس أن صربهم على إيذاء األعداء 

و ضعفهم. كال، بل كانوا قد ختلَّوا عن وسفك الدماء يف مكة مل يكن ْلبنهم أ
فقط، واستعدوا لُيذحبوا كاألغنام والشياه. وال شك أن  املواجهة أبمر من هللا 

هذا الصرب خارج نطاق قدرة البشر. ولو قرأان اتريخ العامل واألنبياء مجيعا ملا وجدان 
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نا قصة صرِب أي شعب أو أمَة أيِّ نيب قد ختلقت هبذه األخالق السامية. وإذا سع
أن هذا الصرب  -نظرا إىل القرائن-أحٍد يف األولني فُيخيَّل إلينا فورا أنه من احملتمل 

يف احلقيقة كان انمجا عن اْلنب وعدم القدرة على االنتقام. أما إذا كان هناك فريق 
يتصف يف احلقيقة مبواهب الدفاع كاْلنود، وكان ابسال وذا قلب قوي، مث أوذي 

وُجرح هو ابلرماح، ومع ذلك امتنع عن مواجهة الشر، فهذه هي  وقُتل أوالده
صفات الرجولة اليت حتققت على وجه الكمال؛ أي ملدة ثالثَة عشر عاما على 

الذي استمّر مّدًة -فقط. فهذا الصرب  وصحابته  التوايل يف شخص نبينا 
صرٌب اندر  -ارطويلة تُقدَّر بثالثة عشر عاما تعرضوا خالهلا ألشد اإليذاء ابستمر 

وعدمي املثال يف احلقيقة. وإذا كان أحد يشك يف ذلك فليأتنا بنظري هذا الصرب يف 
 الصادقني السابقني.

مل يعّلم صحابته ابجتهاده أيَّ تدبري لتفادي الظلم  واْلدير ابلذكر هنا أن نبينا 
 الذي مورس عليهم، بل نصحهم مرارا وتكرارا أبن يتمسكوا أبهداب الصرب على
هذه املظامل. وإذا تكلَّم معه أحٌد خبصوص املقاومة، فكان ينهاه عن ذلك ويقول 

ظل ينصح ابلصرب دوما حَّت جاء  له: إمنا أُِمرت ابلصرب. فغاية القول إن النيب 
اإلذن من السماء للمقاومة. فاحبثوا عن نظري هذا الصرب يف األولني واآلخرين 

 . يف قوم موسى أو يف حواريي عيسى  مجيعا. وإذا أمكن ذلك فقّدموا نظريه

 شخصية مصاحلفكرة اجلهاد احلالية مبنية على 
ملخص القول: ما دام منوذج الصرب واألخالق الفاضلة وترك الشر موجودا عند 
املسلمني وهو مفخرة هلم أمام العامل كله، فما أكرَب غباَءهم وشقاوهَتم! وما أقسى 

قد  -هداهم هللا-وابَل أعماهلم إذ هجروا هذه األسوة متاًما! فاملشايخ اْلهلة 
ت كبرية؛ وعّدوا العمل الذي هو ظلم خدعوا العوام الذين هم كاألنعام خدعا

صريح وقسوة ومناقض لألخالق اإلنسانية مفتاَح اْلنة. فهل من الرب والصالح أن 
نصّوب مسدًسا إىل شخص ميشي يف السوق غارقا يف تفكريه وال عالقة لنا به، 



 فِقْهُ املَسِيْح 454
 

؟ أهذا هو بنية القتلحَّت إننا ال نعرف اسه وال يعرفنا هو، مث نطلق عليه الرصاص 
 راد من الدين؟   امل

إذا كان هذا التصرف معدودا ضمن احلسنات، فالسباع قد سبقت الناس يف  
كسب هذه احلسنة! سبحان هللا، كم كان أولئك القوم أتقياء! وكم كانوا حيظون 
بروح األنبياء أولئك الذين حني أمرهم هللا يف مكة أبال يواجهوا الشر ولو ُمّزقوا 

ا كأطفال رّضع إثر تلقيهم هذا األمر، وكأنه ليس إراًب، متسكنوا فورًا وضعفو 
وال يف أرجلهم ِمن قوة. فُقتل بعضهم بوحشية؛ حيث رُبطت إحدى  حولٌ  أبيديهم

، ورجله األخرى ببعري آخر، مث أُرِكض البعريان يف اجتاهني بشدة رجليه ببعري
ألسف متعاكسني، فُقطع جزأين يف ملح البصر كما يُقطع اْلزر أو الفجل. ولكن ا

صرفوا أنظارهم عن هذه األحداث كلها،  -وال سيما املشايخ منهم-أن املسلمني 
فيزعمون اآلن أن أهل الدنيا كلهم صيٌد هلم! وكما أن الصياد عندما جيد غزااًل يف 
فالة، يتسلل إليه يف اخلفاء، ويتحني الفرصة إلطالق الرصاص عليه، كذلك هو 

حرفًا واحًدا من دروس الرفق والعطف على بين حال معظم املشايخ. إهنم مل يقرأوا 
منه،  رةاإلنسان، بل يزعمون أن إطالق الرصاص على شخص بريء على حني غ

هو جوهر اإلسالم فقط. أين فيهم الذين ميكن أن يصربوا بعد أن ُيضرَبوا  
كالصحابة رضوان هللا عليهم؟ هل أمَران هللا تعاىل أن ُنصيب رجال، ال نعرفه وال 

، على حني غفلة منه، دون أي سبب أو جرمية ارتكبها، فنقطّعه ابلسكني يعرفنا
إراًب أو نرديه قتيال إبطالق الرصاص عليه ألنه خيالفنا يف اعتقادان؟ فهل يُعقل أن 
يكون من هللا تعاىل ديٌن يعّلم أتباعه قْتل عباد هللا األبرايء دون أن يرتكبوا جرمية 

لك يدخلون اْلنَة؟! من املؤسف، بل املخجل ودون تبليغهم دعوة اإلسالم، وبذ
أن نصادف إنسااًن، ليس بيننا وبينه عداوة أو معرفة سابقة، يشرتي ألوالده بعض 
احلاجيات من أحد احملالت، أو كان مشغوال يف بعض أعماله املشروعة األخرى، 

 أمتًافنطلق عليه النار بال سبب أو مربر، فنجعل زوجه أرملة وأوالده يتامى وبيته م
. يف أية آية من القرآن الكرمي، أو يف أي حديث من أحاديث يف حلظة واحدة

 وَرد مثل هذا األمر؟ هل من املشايخ أحد يستطيع أن جييب على هذا؟ النيب 
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الواقع أن هؤالء اْلهال سعوا اسم اْلهاد، مث أرادوا أن يتخذوه ذريعة لتحقيق 
. ولقد كتبنا آنفا أنه حني َسح اْلنونرد أغراضهم النفسانية أو يسفكون الدماء جمل

، فإمنا سح بذلك يوم كان يف زمن النيب  اإلسالم برفع السيف إبذن من هللا 
كثري من املسلمني قد دخلوا القبور بسيوف الكفار، فأرادت غرية هللا أخريا أن 

كرمي ورحيم وحليم وصبور، لكنه   يُقتل ابلسيف من يَقتل ابلسيف. إن هللا 
 يور أيضا على الصادقني.غ

إنين أتعجب من أنه إذا مل يكن أحد يقتل املسلمني بسبب الدين يف هذا العصر، 
فبأي حكم يقتل املسلمون الناَس ْلرائم مل يرتكبوها؟ ملاذا ال ينهاهم مشاخيُهم عن 
التصرفات غري الالئقة املسيئة إىل اإلسالم؟ فهل ميكن ألحد أن يقّدر الراحة 

ليت يتمتع هبا املسلمون يف عهد هذه احلكومة اإلجنليزية؟ ستجدون كثريا والرفاهية ا
ممن عاشوا قليال يف زمن احلكم السيخي وال يزالون على قيد احلياة، فليخربوان  
كيف كانت حالة اإلسالم واملسلمني يف عهد السيخ؟ كان رْفُع األذان الذي يُعّد 

كن أحد أيمن رماح السيخ وحراهبم بعد ِمن أهم شعائر اإلسالم يـَُعّد جرميًة. فلم ي
إىل املسلمني إذ جّناهم من اعتداءات  رفعه األذان بصوت عال. فهل أساء هللا 

السيخ الغامشة وأدخلهم حتت رعاية احلكومة اإلجنليزية اآلمنة؟ حيث يبدو كأن 
املسلمني يف البنجاب أسلموا من جديد مبجيء هذه احلكومة. وملا كان اإلحسان 

اء اإلحسان، فال ينبغي أن نرّد عبثا هذه النعمة اإلهلية اليت فزان هبا بعد هو جز 
 أدعية كثرية عوضا عن زمن السيخ.

 النصيحة للجماعة
ح هلم بوجه خاص أن  وأنصح مجاعيت الذين يؤمنون يب مسيحا موعودا، وأوضِّ

قد أرسلين مسيحا موعودا،  جيتنبوا هذه العادات اخلبيثة دائما. وملا كان هللا 
وألبسين حلة املسيح ابن مرمي؛ فإنين أنصحكم أن جتتِنبوا الشر وتؤّدوا حق مواساة 
روا قلوبكم من البغض والضغائن، فتكونوا كاملالئكة. ما أسوَأ الديَن  البشر، وتطهِّ
 الذي ال يعّلم أتباعه مواساة اإلنسان! وما أجنَسه! وما أقذَر الطريق اليت فُرشت
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غض النفسانية! فيا من معي، ال تفعلوا ذلك. فكِّروا؛ ما هي غاية الدين؟ أبشواك بُ 
فهل يعلِّم الديُن أن تنشغلوا يف إيذاء الناس كل حني وآن؟ كال، بل غاية الدين 
هي نوال احلياة اليت تُنال ابلتفاين يف هللا، وهذا العيش مل يفْز به أحد يف املاضي، 

حد يف املستقبل، إال إذا اتصف بصفات إهلية. فارمحوا وال ميكن أن يتمتع به أ
اْلميع لوجه هللا كي ترمحكم السماءُ. تعالوا أعّلْمكم منهجا ابختاذه يفوق نورُكم 

وكلِّ حسد وكونوا مواسني  بغيضمجيَع األنوار؛ وهو أن تتخلَّوا عن كلِّ حقد 
اتما معه. هبذه الطريقة  للبشر، وتفانَوا يف هللا وأخِلصوا عالقتكم به، وحققوا صفاء

وحدها تصدر الكرامات وُتستجاب األدعية، وتنـزل املالئكة للنصرة، لكن هذا ال 
يتحقق يف يوم أو يومني. تقدَّموا تقدَّموا، تعّلموا الدرس من الغّسال الذي يرتك 
الثياب أواًل تغلي وتغلي يف املاء حَّت تفصل أتثريات النار األوساَخ واألدران كلها 

الثياب. مث ينهض صباًحا ويصل إىل مورد املاء ويبلل الثياب ابملاء ويضرهبا من 
لوسخ الذي كان قد أصبح جزءًا من الثياب ينفصل ابعلى الصخرة مرارا، فإذا 

عنها كليًة نتيجة أتثري النار وبضرابت الغسال، حَّت تصبح الثياب بيضاء كما  
كانت يف البداية. فهذا هو الطريق لتبييض النفس اإلنسانية، وإنَّ جناتكم كلها 

َقْد : يف قوله يف القرآن الكرمي تتوقف على هذا البياض، وهذا ما قصده هللا 
أَفْـَلَح َمْن زَكَّاَها

(، أي قد أفلحت نفٌس طُهِّرت من أنواع 10)الشمس:  
 األوساخ واألدران. 

 ملغي اآلن هاد ابلسيفاجل
اعلموا أيّنِ جئُتكم أبمر هو أن اْلهاد ابلسيف قد انقطع من اآلن، غري أن جهاد 

ل هذا ما أراده تطهري النفوس مستمر، ومل أقل لكم هذا األمر من تلقاء نفسي، ب
. تدبروا حديث صحيح البخاري الذي ورد فيه حبق املسيح املوعود أنه هللا 

"يضع احلرب" أي عندما أييت املسيح املوعود سيُنهي احلروب الدينية، فأان آمر 
الذين انضموا إىل جيشي أن يتخلوا عن هذه األفكار ويطّهروا القلوب ويـَُنّموا 

لبؤساء املتأملني. فلُيفشوا السالم يف األرض؛ فبهذا صفة رمحهم البشري ويواسوا ا
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قد استخدم  ينتشر دينهم. فال تتعجبوا كيف يتحقق ذلك، فكما أن هللا 
عناصر األرض ومجيع أشيائها من اكتشافات حديثة لسّد احلاجات املادية دون 
توّسط األسباب املعروفة، وسريَّ القطارات اليت هي أسرع بكثري من األحصنة 

خليول، كذلك سيستخدم مالئكَة السماء دون وساطة األيدي اإلنسانية لسد وا
احلاجات الروحانية. ستظهر اآلايت السماوية اْلليلة، وتظهر الربوق الكثرية اليت 
ستنفتح هبا العيوُن الكثرية. عندئذ سيفهم الناس أخريا أن الذين اختذوا أانسا 

. انتظروا بصرب، فإن هللا غيور وأشياء أخرى آهلة من دون هللا كانوا خاطئني
اي جياع . العصاةمن لتوحيده أكثر منكم، وانشغلوا يف الدعاء، حَّت ال ُتكَتبوا 

احلق والعطاشى له، اسعوا: إن هذه أايم قد ُوعد هبا منذ البدء، لن يطيل هللا هذه 
 األمور، فكما تعلمون أنه إذا ُوضع مصباح على منارة عالية، فإن ضوءه ينتشر إىل
مكان بعيد، أو حني يلمع الربق يف السماء، تستنري به مجيُع اْلهات، كذلك 
سيحدث يف هذه األايم ألن هللا تعاىل قد هّيأ مجيع الوسائل على األرض لتحقيق 
نبوءة نشر دعوة املسيح يف العامل كالربق أو انتشارها يف اْلهات األربع مثل ضوء 

سياحة والسفر وسائل سهلة للغاية، مصباح ُوضع على منارة عالية. وخَلق لل
حيث سريَّ القطار والباخرة، وأجرى نظام الربقية والربيد. فقد خَلق كل هذا 
ليتحقق النبأ القائل أبن دعوة املسيح ستضيء كل أرجاء األرض كالربق. أما منارة 

ه املسيح املذكورة يف األحاديث، فإمنا املراد منها يف احلقيقة أن نداء املسيح ونورَ 
سينتشر يف العامل بسرعة كما ينتشر الصوُت والضوُء من املنارة العالية. هلذا فإن 
اخرتاع القطار والباخرة والربقية والربيد ومجيع الوسائل لتسهيل نْشر الدعوة وتيسري 
السفر، هي ِمن أهم عالمات ظهور املسيح اليت ذكرها معظم األنبياء. وقد قال 

ْلِعَشاُر ُعطَِّلتْ َوِإَذا االقرآُن الكرمي: 
(: أي أن زمن الدعوة العامة 5)التكوير:  

سيأيت عندما تتعطل اِْلمال، أي ستظهر مركبٌة  -1الذي هو زمن املسيح املوعود-
                                                 

لقد كتبت مرارا أن املسيح املوعود ليس نبيا إسرائيليا، بل قد ظهر بصفاته؛ فلما كان  1
قد ُوصف يف التوراة أبنه مثيل موسى، فوجب أن يكون عند هناية السلسلة  رسولنا 

   احملمدية مسيٌح مثلما كان يف السلسلة املوسوية. منه
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 1جديدة تغين عن اِْلمال. كما ورد يف احلديث: ُيرتَك الِقالص فال يسعى عليها
وهذه العالمة مل يُعَطها أّي نيب آخر. فاشكروا هلل إذ إن هناك استعدادات يف 
السماء لنشر النور، ويف األرض تفور الربكات األرضية، أي تالحظون يف احلل 
والرتحال ويف كل شيٍء راحًة مل يالحظها آابؤكم، فكأن الدنيا جتددت؛ إذ تتيسر 

انت تُقطع يف ستة أشهر، تُقطع اآلن يف الفواكه يف غري موسها، واملسافة اليت ك
بضعة أايم. تتوارد األخبار من آالف األميال خالل ساعة. لقد ابُتكرت آالٌت 
وأجهزة لتسهيل كل عمل وفعل، وإذا أراد املرء فيمكنه أن يسافر ابلقطار وكأنه 
يتنقل داخل حديقة بيته، أفلم حيدث يف األرض انقالٌب؟ فإذا كان االنقالب 

يريد أن حَيدث اآلن  للعجب قد حدث يف األرض، فإن هللا القادر  املثري
وإىل  ،انقالٌب مثري للعجب يف السماء أيضا، وكالمها من عالمات زمن املسيح

هاتني العالمتني يشري إهلام سجلُته يف كتايب "الرباهني األمحدية" قبل عشرين سنة 
قنامها"، أي كانت السماء السماوات واألرض كانتا رتقا ففت من اليوم وهو: "إن

واألرض مربوطتني كحزمة، وكانت أسرارها خمفية، ففَكْكنامها يف زمن املسيح، 
 2وكشفنا أسرارمها.

 جيب أن ينصح احلكام رعيتهم بواسطة العلماء
واْلدير ابلذكر أخريا أننا وإن كنَّا قد فّصلنا يف هذا اإلعالن أن عادة شّن اهلجوم 

خرى اليت تالحظ يف العصر الراهن يف املسلمني واليت على أتباع الدايانت األ
يسموهنا اْلهاَد، ليست جهادا شرعيا، بل ختالف حكم هللا ورسولِه بصراحة وهي 
معصية كبرية. لكن ملا كانت هذه العادة قد ترسخت يف بعض الِفرق اإلسالمية 

                                                 
َولَتُـتـْرََكّن اْلِقاَلُص ذكر هذا احلديث ابملعىن، أما نصه فهو:" يبدو أن املسيح املوعود  1

َها." )مسلم، كتاب اإلميان(. املرتجم.  َفاَل ُيْسَعى َعَليـْ
أليس صحيحا أن األرض فُتقْت يف هذا الزمن فتًقا تنكشف به آالف احلقائق اْلديدة  2

واخلواص واألدوات ابستمرار؟ فكيف ميكن أن تبقى السماء رتًقا؟ وقد أنبأ األنبياء السابقون 
أيضا عن فتق السماء أبن األوالد والنساء أيضا يتلّقون اإلهلاَم من هللا يف زمن املسيح املوعود. 

 ه. من
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يعادوا  منذ مّدة طويلة، فال يستطيعون التخلي عنها بسهولة، بل من احملتمل أن
من ينصحهم يف ذلك، ويسعوا لقتله واإلجهاز عليه حبماس اْلهاد. وخيطر ببايل 

الذي له على الشعوب -أسلوٌب آخر؛ وهو أنه إذا مجع سيادُة األمري وايل كابول 
املشايخ املشهورين، وطرَح  -األفغانية هيبٌة قد ال جند هلا نظريًا يف أي أمري سابق

والنقاش، مث نّبه الشعب على أخطائهم عن طريق  عليهم مسألَة اْلهاد للبحث
املشايخ، وطلب من مشايخ بلده أن يؤلفوا بضعة كتيبات ابللغة البشتوية، 
لينشروها يف العامة، فعندي أمٌل وثقٌة أبن هذه العملية ستؤثر يف الناس أتثريا 

. وإذا مل ملحوظا، وستتضاءل تدرجييا الثورُة اليت يثريها املشايخ األغبياء يف الشعب
يلتفت األمرُي إىل هذا اإلصالح اهلام، فسيكون ذلك من سوء حّظ شعبه حتما. 
واحلكومة اليت تسكت على فتاوى املشايخ هذه، ستواِجه الصعاب يف هناية 
املطاف. فمن عادة الـُماّلت واملشايخ يف العصر الراهن أهنم يكّفرون شخصا أو 

هم الفتاوى نفسها اليت صدرت منهم فرقة ألدىن اختالف ديين، مث ُيصدرون ضد
ضد الكفار؛ أي جواز اْلهاد ضدهم. ففي هذه احلالة لن يبقى األمري أيضا مبأمن 
عن هذه الفتاوى، إذ من احملتمل أن يغضب هؤالء املشايخ على األمري أيضا 
الختالف بسيط يف اْلزئيات، فيطردوه من حظرية اإلسالم، وُيصدروا ضده 

أصدروها ضد الكفار. فال شك أن القوم الذين بيدهم َعدُّ  الفتاوى نفسها اليت
أحٍد مؤمنا أو كافرا، مث إصدار الفتاوى بفرض اْلهاد ضده؛ َلقوٌم خطريون جدا، 
وجيب أال أيمن األمري أيضا جانبهم. وما من شك أن هؤالء هم منبع التمرد 

هم يديروهنا والثورة ضد كل حكومة. فالشعب املسكني يف قبضتهم، وقلوهبم أبيدي
حيث يشاءون، ويقيمون القيامة خالل حلظة. فليس من الذنب أن خُيلَّص 
الشعب من براثن هؤالء، وُيشرح هلم حقيقُة مسألة اْلهاد برفٍق. اإلسالم ال 
يسمح للمسلمني قط ابنتهاج أساليب اللصوص وقطاع الطرق، وحتقيِق أهوائهم 

 مسموح به يف اإلسالم دون أوامر النفسانية حبجة اْلهاد. وملا كان اْلهاد غريَ 
الذين ال -فُيخشى أن يـَّتهم هؤالء  -وهذه املسألة يعرفها العامة أيضا-امللك 

األمرَي أبن كل ذلك حيدث إبيعاز منه، لذا من واجب األمري أن  -يعلمون احلقيقة
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يبذل قصارى جهده إللغاء هذه الفتاوى اخلاطئة. وبذلك ستتبني براءُة األمري  
 -نظرا إىل حقوق العباد-س وسينال الثواب أيضا. فليس مثة حسنة أكرب كالشم

من ختليص رقاب املظلومني من سيوف الظاملني. وملا كانت أغلبية هؤالء الذين 
يقومون هبذه التصرفات وإعماِل السيف طمعا يف نيل لقب "الغازي" هم األفغان 

هلذا األمري  ح هللا حصرا، ويقيمون يف بلد األمري بعدد ال أبس به؛ فقد أات
فرصة أن يرتك ضمن إجنازاته يف عهده ذكر هذا اإلصالح العظيم، وأن يسعى 
جاهدا ْلعل الشعب األفغاين يتخلى قدر اإلمكان عن هذه العادات الوحشية 

اآلن  املسيئة إىل اإلسالم، وإال فقد بدأ عهد املسيح املوعود، وليخلقنَّ هللا 
ل لُتمأل األرض عدال وأمنا وصلحا كما ُملئت ظلما وسائل من السماء يف كل حا

وسفكا للدم بغري حق. فطوَب ألولئك األمراء وامللوك الذين يسهمون بشيء يف 
 ذلك.

 التماس إىل احلكومة احملسنة
بعد هذه الكتاابت كلها أود أن أقول شيئا حلكومتنا احملسنة. مع أنين أعلم أن 

ا أيضا إذا خطر ببالنا اقرتاٌح صاحل يفيد حكومتنا فطينة وحكيمة، لكن من واجبن
احلكومَة والشعَب أن نقدمه هلا، وهو أنه من املؤكد يف رأيي أن هلذه العادة 

حيث يقتلون بريئا مع إطاللة كل يوم -الراسخة يف األفغان الساكنني على احلدود 
أن  سبَبني كما بينت سابقا، أوهلما: هؤالء املشايُخ الذين من معتقداهتم -جديد

قتل أتباع الدايانت األخرى، وال سيما النصارى، ُيكسب القاتل ثوااب عظيما، 
وأهنم بذلك يكتسبون نَِعًما جليلة يف اْلنة ال يقدرون على الفوز هبا ابلصالة وال 
ابحلج وال بدفع الزكاة وال أبي عمل صاحل آخر. وأعلم جيدا أن هؤالء يُلقون هذه 

ِبسماع هذه اخلطب ليل هناَر تتأثر أخريًا قلوُب األفكار يف آذان الشعب سرا، ف
هؤالء الذين ليس بينهم وبني احليواانت إال فرٌق ضئيل جدا، فيتوحشون وال تبقى 
فيهم ذرة من الرمحة، ويسفكون الدماء هبمجية وعدم رمحة وجالفة تقشعر هلا 

ين يُلقون األبدان. وإن كانت مناطق احلدود واألفغان تعّج مبثل هؤالء املشايخ الذ
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هذه اخلطب، غري أنين ال أرى البنجاب واهلند أيضا خاليتني من هؤالء املشايخ. 
إذا كانت احلكومة قد أتكدْت وأيقنت أبن مجيع مشايخ هذا البلد بعيدون عن 

املشايخ  غالبيةهذه األفكار، فهذا اليقني يف رأيي جدير ابملراجعة حتما. إن 
ضب، املرتبعني يف املساجد ليسوا أبرايء من هذه األغبياء، الذين يستويل عليهم الغ

األفكار السيئة اخلبيثة. فلو كانوا يتمسكون هبذه األفكار عمال بتوجيهات كتاب 
هللا املقدس، العتربهُتم معذورين؛ ألن اإلنسان يف احلقيقة معذور نوعا ما فيما 

العادلة  خيص العقائد. لكنين أقول صدقا وحقا: إهنم كما يعادون هذه احلكومةَ 
أيضا. وأقول  سرا كفرااًن مبننها ونكراان ْلميلها، فإهنم جمرمون وعصاة عند هللا 

هذا ألنين سبق أن بينُت ابلتفصيل أن كالم هللا ال يعّلمنا قط أن نقتل األبرايء. 
 ومن زعم ذلك فهو منحرف عن اإلسالم. 

اليت يقوم هبا  هلذه التصرفات الدامية واإلجرامية -يف رأيي-والسبب الثاين 
أصحاهبا رغبًة يف الفوز بلقب الغازي، هم القساوسة الذين ركزوا وشددوا أكثر من 
الالزم على أن اْلهاد فريضة دينية يف اإلسالم، وأن دين املسلمني يعّد قتَل أتباع 
األداين األخرى جديرا ابلثواب العظيم. أرى أن سكان احلدود هؤالء مل يكن هلم 

لة اْلهاد، فإمنا ذكَّرهم هبا القساوسة فقط. وأبرهن على رأيي هذا أدىن إملام مبسأ
أبان كنا اندرا ما نسمع عن هذه التصرفات ما مل تُنشر يف اْلرائد والكتيبات 
والكتب من هذا القبيل يف مناطق احلدود من ِقبل القساوسة، وميكن أن نقول 

يف هذا البلد وجاء  أبهنا مل تكن حتدث بتاات. بل عندما أطيح ابحلكم السيخي
اإلجنليز، كان عامة املسلمني فرحني جدا هبذا االنقالب، كما كان سكان احلدود 

م ونَشره 1849أيضا مسرورين. مث حني ألَّف القس فندل كتاب "ميزان احلق" يف 
واإلسالم  يف اهلند والبنجاب ومناطق احلدود، ومل ينشر كلمات مسيئة إىل النيب 

فحسب، بل قد أشاع أن اإلسالم ال يبيح قتل أتباع األداين األخرى فحسب، 
بل يُعّده جملَبة ثواٍب عظيم،  فاستيقظ بسماع هذه األمور الوحوش املقيمون على 

وأيقنوا أن قتل أتباع األداين األخرى عمل ذو  -الذين ال علم هلم بدينهم-احلدود 
ة. لقد فكرُت كثريا يف هذا املوضوع، وتوصلُت إىل ثواب عظيم يف دينهم يف احلقيق
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أن سبب هذه التصرفات الدامية على احلدود واحلماس الزائد يف االعتداء؛ يعود 
إىل الُكتب اليت جتاوز فيها القساوسُة حدوَد الكلمات املثرية، وإساِع الناس ذكَر 

"ميزان احلق"  اْلهاد مرارًا وتكرارًا، حَّت اضطرت حكومتنا، بعد انتشار كتاب
م 1867يف عام  23على نطاق واسع، وأتثريه الساّم، إىل إصدار القانون رقم 

ًعا هلذه األفكار اليت تؤمِّل ابلفوز بلقب الغازي. إن هذا القانون كان قد صدر  منـْ
لستة شعوب على احلدود، وكانت هناك آمال قوية أبن عمليات االعتداء 

ت املثرية والقذرة للقس عماد الدين ستتوقف. لكن من املؤسف أن الكتااب
األمرتسري وبعض القساوسة سليطي اللسان اآلخرين، أحلقت أضرارا جسيمة 
ابحلب املتبادل بني املواطنني يف البالد والتعايش السلمي واملصاحل الداخلية، 
وكذلك مل تّدخر كتُب السادة القساوسة، اليت ال أرى ذكرها هنا مالئما، جهًدا 

 العداء يف القلوب. لزرع بذور 
ابختصار، قد أحلقوا أضرارا فادحة مبصاحل احلكومة. ومن أعمال احلكومة اليت 

قد صدر مقابل هذه و حُتمد عليها أهنا مل متنع املسلمني من الرد على هذه الكتب، 
اإلاثرة شيء من الكالم احلاّد من قبل املسلمني أيضا، مما شّكل برهاان ساطعا 

ومة. فِبُحسن نية هذه احلكومة العالية وتصرِّفها العادل، على رحابة صدر احلك
انطمس الفساُد واالضطراب الذي كان خُيشى تفّشيه بسبب هذه الكتب املسيئة. 
فنحن وإن كنا مع األسف ال جند بدًّا من االعرتاف أبن مشايخ اإلسالم، اتِّباًعا 

ّضبوا سيوفهم بدماء ملسألة خاطئة، قد عّلموا الشعوب املقيمة على احلدود أن خي
املوظفني احملرتمني يف احلكومة احملسنة، ويؤذوا حكومتهم احملسنة بغري حق، لكننا 
مع ذلك نبدي األسف على املشايخ األوروبيني )أي القساوسة( الذين أاثروا 
السفهاء بغري حق، بنشرهم كتاابٍت حاّدة وغري مبنية على احلقائق؛ حيث رّسخوا 

توحشني بتكرار االعرتاض على اْلهاد آالَف املرات أن يف قلوب املسلمني امل
اْلهاد يف دينهم مسألة ُتكسبهم اْلنة بسرعة. فلو مل تكن نياُت هؤالء القساوسة 

وجهاِد  سيئة َلفهموا األمر تلقائيا ولزموا الصمت إبجراء املقارنة بني جهاد نبينا 
رة الفتنة، أي إاثرة . فإذا فرضنا أن أكرب دافع إلاثويوشع  سيدان موسى 
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العامة، هم املشايُخ، فإن إنصافنا جُيربان على االعرتاف أبن كتاابت القساوسة 
أيضا قد أسهمْت إىل حد ما يف إاثرة الفتنة اليت يشتكي منها املسلمون كل يوم. 
واألسف كل األسف أن بعض اْلهلة يتنحَّْون عن ساحة احلدث بعد ارتكاب 

ة اإلجنليزية تواِجه صعوابت مجّة. ويف رأيي؛ إن أفضل اْلرمية، ويرتكون احلكوم
اقرتاح للتغلب على هذه الصعوابت هو ما عملْت به احلكومُة العثمانية مؤخرا؛ 
وهو أن مُتنع كل فرقة من احلديث عن أيِّ داينة أخرى يف كتاابهتا أو خطاابهتا، 

بقى حرة يف أن تذكر إشارًة أو صراحًة، لبضعة أعوام على سبيل التجربة، غري أهنا ت
حماسن دينها قدر ما تريد. فبهذا سيتوقف َبذُر األحقاد اْلديدة، وسينسى الناس 
القصص القدمية ويعودون إىل التصاحل والوائم والتواّد. وعندما يالِحظ سكان 
احلدود نشوَء األنس والوائم، سيتأثرون هم أيضا، وسيواسون النصارى كما يواسي 

ح الثاين هو أنه إذا كان مشايخ البنجاب واهلند يعارضون األخ أخاه. واالقرتا 
مسألة اْلهاد يف احلقيقة، فعليهم أن يؤلفوا ُكتيِّبات هبذا املوضوع، وينشروا ترمجتها 
يف اللغة الَبْشتوية يف سكان الشعوب احلدودية، فسيكون هلا أتثرٌي كبري ال حمالة. 

احلماس، ال بدافع النفاق. لكن كل هذه األمور تستلزم العمل بصدق القلب و 
 والسالم على من اتبع اهلدى.

 ال مع  لن
 العبد املتواضع مرزا غالم أمحد املسيح املوعود عفي عنه، من قاداين

 م1900-5-22املرقوم يف 
 (23-3، ص: 17)احلكومة اإلجنليزية واْلهاد، اخلزائن الروحانية، اجمللد
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 اجلهادعن تأجيل  قرار املسيح املوعود 
"ختلَّوا أيها األحبة عن فكر اْلهاد اآلن، فاحلرب والقتال من أجل الدين حرام 

 اآلن.
 فجميع احلروب الدينية قد انتهت اآلن. 1قد جاء املسيح الذي هو إمام الدين،

 النور اإلهلي يتنزل من السماء اآلن، وإن فتوى احلرب واْلهاد سخٌف وعبث.
عدو هللا، والذي يتمسك هبذا االعتقاد ينكر فالذي خيوض اآلن يف اْلهاد هو 

 .النيب 
 أيها الناس، ملاذا هتجرون حديث النيب، فاهجروا اخلبيث الذي يهجره.
 ملاذا تنسون نبَأ "يضع احلرب" أمل يرد يف البخاري؟ فافتحوه وأتكدوا.

 
يوم السبت يف الساعة الثانية بعد  ٢/٦/١٩٠٠(إهلام وكشف عظيمان) أُريت اليوم   ١

"  اقبال"الظهر يف غيبوبة بسيطة ورقةً ناصعة البياض، وكان مكتوبا يف سطرها األخري: 

.وأرى أن يف ورود هذه الكلمة يف السطر األخري إشارة إىل حسن العاقبة. أي  أي العز
  عاقبيت حسنة.

   تلقيت بعدها فورا الوحي التايل: مث
  "�افرجو ک�ت� � وہ گرفتار �وگئ��افرجو ک�ت� � وہ گرفتار �وگئ��افرجو ک�ت� � وہ گرفتار �وگئ��افرجو ک�ت� � وہ گرفتار �وگئ�                                                                قادر � �اروبار منودار �وگئ�قادر � �اروبار منودار �وگئ�قادر � �اروبار منودار �وگئ�قادر � �اروبار منودار �وگئ�"

أي: لقد جتلّت قدرة القادر سبحانه وتعاىل، واعتقل كل أولئك الذين كانوا يسمونين 
  .كافرا

 مت من عند اهللا  تعاىل، أن آياتعظيمة ستظهر عن ويعين هذا الوحي، كما فُه
قريب، فيتهم كل الذين يكفّرونين بشىت التهم ويؤخذون بشدة حبيث لن يبقى هلم مهرب. 

   هذه نبوءة وليتذكرها كل من يقرأها.

  يف الساعة احلادية عشرة والنصف الوحي التايل: ٣/٦/١٩٠٠مث نزل علي يف 
  "ب � سب �ى گرفتار �وگئ�ب � سب �ى گرفتار �وگئ�ب � سب �ى گرفتار �وگئ�ب � سب �ى گرفتار �وگئ�ج�ن�� سج�ن�� سج�ن�� سج�ن�� س                    ک�ت� � وہ نگونسار �وگئ�    ک�ت� � وہ نگونسار �وگئ�    ک�ت� � وہ نگونسار �وگئ�    ک�ت� � وہ نگونسار �وگئ�    "کافر جو  

  أي: أن الذين كانوا يكفرونين صاروا مهانني ووقعوا يف األسر أمجعني.  
أي: ستقام حجة اهللا على كل أولئك الذين يقومون بتكفريي حبيث لن يبقى هلم أية معاذير. 

 هذا نبأ، أي أن هذا سيحدث عن قريب، وستظهر آية ساطعة حامسة لألمر .منه
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 " إن عيسى املسيح سيلغي احلروب.لقد قال سيد الكونني "املصطفى 
 يأيت الصلُح معه، ويقضي على سلسلة احلروب دفعًة واحدة.سعندما أييت؛ 

ستشرب الشاة واألسد من منهل واحد، وسيلعب األوالد مع األفاعي دون أي 
 خوف أو خطر. 

أي سيكون ذلك الزمن زمن السالم، ال زمن احلرب، وسوف ينسى الناس أعمال 
 السيف والسنان. 

 يلقى هزمية نكراء من األعداء. فكل من خيرج بعد ساع هذا احلكم للقتال سوف
 فهذه نبوءة معجزًة تكفي ملن هو أهٌل للتدبّر.

 ابختصار؛ هذه عالمة جميء املسيح، فبظهوره سيُنهي مجيع احلروب الدينية. 
فاآلايت جتلت وتبينت أبن الزمن مل يـَُعْد كما كان يف السابق، فإن أّمتنا مل تُعد 

 متلك القدرة والقوة والرعب. 
  ذوي أبس وقدرة، ومل يبق لكم سلطنة وال هيبة وال شوكة.فما عدمت

 فلم يبق لكم صيت وبروز وثروة، ومل يبق فيكم عزمية التقدم وال اهلمة السابقة.
 . كالقمر  مل يبق فيكم علم وال صالح وال عفاف وال نور وال هباء

 مل تبق فيكم حرقة والتياع وال رِّقة وال رمحة وال شفقة على خْلق هللا.
 مل تبق يف قلوبكم ألفُة حبيب، ومل تبق حالتكم جاذبة للنصرة.

 لقد حّل يف قلوبكم احلمق واختفت الفطنة، وأصابكم كسل ومل يبق فيكم جَلد.
 مل تبق فيكم معرفة وال علم وال فراسة وال فكر وال قياس وال حكمة. 
على الشعوب ما عدمت جديرين؛ ال يف أمور الدين وال الدنيا، ومل تعودوا سّباقني 

 األخرى. 
 مل يبق فيكم أنس وال شوق ووجد وال طاعة، ومل يبق أي حد وهناية للظلمة. 

إنكم تداومون على الكذب ومل تعودوا متعودين على الصدق، ومل تبق فيكم أي 
 عالمة للنور اإلهلي. 

طهارة، ومل تبق  هاإن قلوبكم عامرة مبئات أنواع األوساخ واألدران، ومل تبق في
 لديكم رغبة يف إحراز الرب.
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فاملائدة فارغة ومل تعودوا تتنعمون ابلنعمة، فقد صار الدين قشرا قد ضاع مغزاه 
 وحقيقته. 

 مل يبق لكم أي حب ملوالكم، وماتت القلوب ومل تعودوا قادرين على احلسنة.
شتت وهناك بالء فوق كل هذا وذاك أنكم فقدمت الوحدة، وتفشى فيكم الت

 واالفرتاق وارتفعت املودة.
 لقد متم ومل تبق لكم أي عظمة، وتشوهت الصورة فلم تبق على حالتها السابقة. 

 ملاذا مل تبق فيكم قوة السيف؟ إمنا السر يف ذلك أنه مل تبق له حاجة. 
فلم تعد الشعوب األجنبية متارس عليكم اْلرب، فهي ال متنعكم من أداء الصالة 

 والصوم. 
 كم أبنفسكم تركتم سبيل الدين وتعودمت على ارتكاب املعاصي والفسق.أجل إن

 فحياتكم اآلن كلها فاسقة ومل تبقوا مؤمنني، بل أصبحتم تتصرفون كالكفار. 
اي قوِم؛ مل يعد احلبيب ينظر إليكم حبب، فلتبقوا متضرعني، فلم يبق أي أثر يف 

 أدعيتكم. 
عد لكم القلوب السابقة، فقد صارت فكيف ميكن أن تتمتعوا بتلك النظرة، فلم ت

 للشيطان ومل يُعد حيبها الرمحن.
 فقد متزقت مجيع ألبسة التقوى، ومجيع األفكار يف القلوب تنجست.

إذا كان هناك بعض الصاحلني فقد صاروا ترااب مبوهتم، أما اآلخرون فقد صاروا 
 ظاملني وسفاكني. 

ذلك احلبيب عقااب على  فقد أصبحتم حمل غضب هللا أبنفسكم، وابتعدمت عن
 معاصيكم. 

 فما معىن قتال األغيار إذ قد أصبحتم أنتم األغيار وصرمت جديرين ابلعقاب. 
 فقولوا صدقا وحقًّا؛ أين توجد األمانة، وأين ذلك الصدق والتدّين؟

 فحني مل يبَق فيكم إميان وال عرفان وال نور املؤمنني.
 .َعَلْيُكْم أَنـُْفَسُكمْ  وا آيةفاطِّلعوا على كفركم أيها القوم وتذكَّر 

 -الذي سيجعل الدين يزدهر بقتل الكفار -ففكرة جميء املهدي الدموي
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 أيها الغافلون، هي كالم فارغ وهبتان عدمي الثبوت وعقيم. 
أيها األحبة؛ إن الرجل الذي كان نزوله مقدرا قد نزل، وقد كشفْت لكم هذا السرَّ 

 الشمُس والقمر.
 القرن سبعة عشر عاما، آٍه أين ذهب املتدبرون فيكم؟قد مضى من 

 فاآلايُت اليت أُريتموها ليست قليلًة، فَكم من أسرار طيبة ُكشفت عليكم! 
 إال أنكم مل تنتفعوا منها أميا فائدة، وقد أعرضتم وصرفتم عنكم هذه املائدة.

 أيها األصدقاء؛ ألن تكّفوا عن البخل، ألن تتطهروا؟ 
 ان الباطل عن القلوب وتعودوا إىل احلق؟ألن تزيلوا أدر 

 فما هو عذركم اآلن؟ ألن ختربوان، ألن تقولوا لنا ما خيفى يف القلوب؟ 
 ألن ترجعوا إىل هللا أخريا؟ ألن تواجهوه آنذاك؟

 فإن الذي حيب منكم الدين واألمانة جيب عليه أن يقوِّم القلب..
 والقتال اآلن حرام وقبيح. فيخرب الناس أبن هذا هو وقت املسيح، وأن اْلهاد

ها قد أدينا واجبنا أيها األصدقاء..وإن مل تفهموا حَّت اآلن، فسوف يفهِّمكم هللا 
 بنفسه."

 .(80-77، ص17)ضميمة التحفة الغولروية، اخلزائن الروحانية، اجمللد
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 اجللسة السنوية مبنية على أهداف دينية حبتة
 الرد على اعرتاض

 الذين يزعمون أن اجللسة السنوية بدعة 
 

 حالة املشايخ املعاصرين
من كربى عالمات قرب القيامة ما يتبني من احلديث الذي أورده اإلمام البخاري 
يف صحيحه عن عبد هللا بن عمرو بن العاص، وهو: "يـُْقَبُض اْلِعْلُم ِبَقْبِض 

َذ النَّاُس ُرؤوًسا ُجهَّااًل َفُسِئُلوا فَأَفْـتَـْوا ِبَغرْيِ ِعْلٍم اْلُعَلَماِء، َحَّتَّ ِإَذا ملَْ يـَْبَق َعاملٌ اختََّ 
َفَضلُّوا َوَأَضلُّوا". أي سيعود الناس إليهم لالستفسار عن املسائل الدينية فيفتون 
نتيجة جهلهم وعدم قدرهتم على استنباط املسائل مبا ينايف طريق الصدق 

ديث آخر أبن املفتني يف ذلك العصر . وورد يف ح، فسَيضّلون وُيضّلونابصو وال
أي املشايخ واحملدثني والفقهاء يكونون أسوأ الناس على وجه األرض. ويف حديث 
آخر: يـَْقَرؤوَن اْلُقْرآَن اَل جُيَاوُِز تـَرَاِقيَـُهْم، أي لن يعملوا به. كذلك هناك أحاديث  

ثاال؛ وهو كثرية عن املشايخ يف هذا العصر، ولكين سوف أتناول حديثا واحدا م
ما كتبُته آنفا عن الفتاوى الباطلة، لكي يعلم كل شخص أن كل ما يفيده وجود 
املشايخ يف هذا العصر؛ هو أن تصرفاهتم تذكران ابلقيامة وأهنا قريبة، وأن نرى أيضا 

 جبالء أمام أعيننا. حتقق نبوءة سيدان خامت األنبياء 

 خلفية اجللسة السنوية
أن  -ابلتشاور مع معظم اإلخوة-تفصيل هذا اإلمجال أنه ملا تقرر يف العام املاضي 

يلتقي يب اإلخوة من اْلماعة مرة يف العام على األقل لالستفادة يف األمور الدينية 
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والتشاور إلعالء كلمة اإلسالم والشرع املتني، ورؤَي أّن احلضور إىل قاداين هلذا 
هو األنسب واأَلوىل حيث إن تلك -نون األول ديسمرب/كا 27الغرض بتاريخ 

األايم أايم عطلة، فيجد املوظفون بعض الفراغ فيها، كما أهنا مناسبة للسفر 
ووافق مجيع اإلخوة املخلصني على هذا االقرتاح وأبدوا  -بسبب موسم الشتاء

سعادهتم واستحسنوه؛ فقد بعثُت بناء على ذلك إىل مجيع املخلصني بتاريخ 
م رسالة بصورة إعالن طُبع يف مطبعة "رايض هند" بقاداين 7/12/1892

يتلخص يف أن من أهم أهداف هذه اْللسة أن تتاح لكل خملص فرصة االستفادة 
 الدينية مباشرة، وتتوسع معلوماهتم الدينية وتزداد معرفتهم. 

 استفتاء غريب إلمام جامع يف الهور 
ام شيخ يُدعى رحيم خبش وهو لقد سعت مؤخرا أن شخصا جتاسر وطرح األمر أم

إمام يف جامع "شينيانوايل" يف الهور مستفتًيا لكي يثبت أن ذلك بدعة بل 
معصية، وكان يقصد من وراء االستفتاء معرفة حكم السفر يف يوم حمدد حلضور 
هذه اْللسة؟ وكذلك إذا بُنيت ُغرفة مثال هلذه اْللسة على غرار زاوية، فما حكم 

قد أضيف الشق األخري يف االستفتاء ألن املستفيت رمبا سع من يساعد يف ذلك؟ ل
من أحد أن أخي وحيب يف هللا "املولوي نور الدين" قد بىن بيتا يف قاداين من أجل 
هذا االجتماع للمسلمني على نفقاته ببذل سبع مائة روبية أو أكثر من ذلك 

ن البهريوي" بقليل. وقد أسهم يف هذه النفقات أخي يف هللا "احلكيم فضل دي
 أيضا بدفع ثالث مائة أو أربع مائة روبية. 

ويف جواب االستفتاء كتب الشيخ رحيم خبش عبارة طويلة ال متت إىل األمر 
بصلة، مشريا يف ذلك إىل حديث "شد الرحال". يتلخص جوابه يف أن حضور 
 مثل هذه اْللسة بدعة بل معصية. وإن َعْقد مثل هذه اْللسات من احملَداثت اليت
ال دليل عليها من الكتاب أو السّنة، وأن َمن أحدث يف اإلسالم أمرا كهذا فهو 

 مردود. 
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 السفر لتعّلم الدين
فليقل املنصفون اآلن أبمانة؛ أليس وجود مثل هؤالء املشايخ واملفتني عالمة على 
قرب القيامة؟ فيا مسكني، أال تعلم أن السفر من أجل حتصيل علم الدين ليس 

، وأن اتركه عمدا مسموحا به فحسب، بل فرضه القرآن الكرمي والشارع 
 بعض احلاالت؟ أال تعلم أنه يرتكب كبرية، وأّن اإلصرار على إنكاره قصدا كفٌر يف

قد قيل بكل أتكيد: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة؟ وقيل أيضا: 
اُطلبوا العلم ولو كان يف الصني. ففّكر اآلن: ما دمُت قد كتبت يف إعالين 
بكلمات صرحية وواضحة متاما أن هذا السفر الذي يقوم به كل خملص يكون بنية 

عن األمانة والتقوى والعدل والطهارة اإلفتاُء أبن الذي طلب العلم، فكم هو بعيد 
 حُيدث أمرا مثله يف اإلسالم فهو َردٌّ! 

أما اجتماع اإلخوة يف يوم حمدد فهذا أمر يتعلق ابإلدارة والنظام فحسب. والقيام 
أبي عمل حبسب النظام ليس مذموما أو بدعة يف اإلسالم؛ إمنا األعمال ابلنيات. 

بذا مادة سوء الظن الفاسدة؛ أيّة بدعة يف االجتماع يف يوم عليك أن تفكر، ان
ديسمرب/كانون األول  27حمدد ما دام املخلصون يستطيعون أن يلتقوا يب بتاريخ 

بسهولة؟ كما أهنم يستطيعون أن يتالقوا أيضا. فما معىن التحرمي من االستفادة من 
ساين بـ املردود، ولكن مل  هذا الطريق السهل؟ من الغريب حقا أن الشيخ احملرتم قد

 فيها على السفر لطلب العلم، واليت عدَّ  يتذكر األحاديث اليت حّث النيب 
، وجاء فيها أيضا أن يف السفر فيها سفر املسلم للقاء أخيه مدعاة لرضى هللا 

 لزايرة الصاحلني مغفرًة للذنوب وكفارًة عنها. 

 السفر ألهداف خمتلفة
نه من اْلهل متاما أْن يُفهم من حديث "شد الرحال" حرمة  وليكن معلوما أيضا أ

كل سفر قطعا عدا إىل الكعبة ومسجد النيب وبيت املقدس. واضح أن كل 
املسلمني يضطرون إىل السفر ألهداف خمتلفة؛ منها طلبا للعلم أو لزايرة األقارب 
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أو سفر  أو زايرة األخ أو األخت أو الزوج، أو سفر النساء مثال لزايرة آابئهن
الوالدين ملالقاة بناهتم. كما يسافر الرجل أحياان من أجل الزواج أو لكسب لقمة 

ملالقاة أويس  العيش، أو إليصال رسالة أو لزايرة الصاحلني، كما سافر عمر 
. وقد يكون السفر للجهاد، سواء أكان اْلهاد ابلسيف أو ابملناظرة. القرين 

. وقد يسافر املرء ة كما هو اثبت عن النيب وأحياان أخرى يكون السفر للمباهل
لزايرة مرشده كما كان يسافر دائما وبكثرة كباُر األولياء مبن فيهم الشيخ عبد 

وابيزيد البسطامي، ومعني الدين اْلشيت، وجمدد القرن احلادي عشر  القادر 
فر للغرض نفسه. وال تزال وقائع أسفارهم مكتوبة ابليد إىل اآلن. وقد يكون الس

من أجل االستفتاء أيضا، حيث يثبت من األحاديث الصحيحة جواز ذلك يف 
 ظروف ووجوبه يف ظروف أخرى. 

 ترغيب القرآن واحلديث يف أسفار خمتلفة
وأسفار اإلمام البخاري معروفة يف سبيل علم احلديث. ولعل الشيخ رحيم خبش مل 
يعرف ذلك. ويسافر املرء يف بعض األحيان ملشاهدة عجائب العامل أيضا، حيث 

ِسريُوا يف اأْلَْرضِ  ُقلْ تشري إىل ذلك اآلية: 
. والسفر يكون اترًة هبدف صحبة 1

اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَـُّقوا هللَا وَُكونُوا َمَع ة: الصادقني الذي ترشد إليه اآلية الكرمي
الصَّاِدِقنيَ 

باع خيار الناس أيضا، كما يسافر تِّ ، واترة أخرى لعيادة مريض، بل إل2
املريض أو الذي يعتين به من أجل عالجه، ويسافر املرء أحياان ملتابعة قضية يف 

لسفر مسموح هبا يف القرآن الكرمي حمكمة أو لتجارة. فكل هذه األنواع من ا
واألحاديث النبوية الشريفة. بل احلق أنه قد جاء حثٌّ وترغيب شديد يف 
األحاديث الصحيحة على السفر لزايرة الصاحلني ولقاء اإلخوة وطلب العلم، وإذا 
أوردُت تلك األحاديث كلها هنا لصار كتااب. إن املفتني واملستفتني من أمثاله ال 

م أيضا حيتاجون إىل السفر. فإذا كان السفر حراما إال إىل ثالثة يفكرون أهن
                                                 

   12األنعام:  1
 119التوبة:  2



 فِقْهُ املَسِيْح 472
 

مساجد فقط فمن واجب هؤالء القوم أن يقطعوا مجيع ِصالهتم ويهجروا أقارهبم 
أمجعني وال يسافروا أبدا ملالقاهتم أو مواساهتم أو عيادهتم. ال أتصور أن أحدا ميكن 

 16تعنت واْلهل. افتْح الصفحة أن يرتدد يف جواز هذه األسفار إال من أعماه ال
ر يف سفر طلب العلم حيث جاء فيه: " َمْن من صحيح البخاري لرتى كيف ُبشِّ

 َسَلَك َطرِيًقا َيْطُلُب بِِه ِعْلًما َسهََّل هللاُ َلُه َطرِيَق اْْلَنَِّة."
فيا أيها الشيخ الظامل، اعدْل قليال، إنك تصف ابملردود أخاك الذي ينطق 
ابلشهادة مثلك ويستقبل القبلة ويؤمن ابهلل ورسوله، وتعتربه حمروما كليا من رمحة 

، ومل تباِل حبديٍث صحيح ورد يف صحيح البخاري هللا تعاىل وشفاعة رسوله 
اْلِقَياَمِة َمْن قَاَل اَل إَِلَه ِإالَّ هللاُ َخاِلًصا ِمْن قـَْلِبِه أَْو  َأْسَعُد النَّاِس ِبَشَفاَعيِت يـَْومَ "وهو: 

نـَْفِسِه". وذكرَت يف فتواك سبب اعتبارك إايه مردودا ألنه نشر هذا اإلعالن الذي 
 دعا فيه الناس حلضور اْللسة. 

فيا من ال خيشى هللا، افتح عينيك واقرأ مضمون اإلعالن املنشور يف 
م، هل دعوُت فيه أفراد مجاعيت لطلب العلم وحل مشاكل الدين 7/12/1892

ومواساة اإلسالم واللقاء األخوي، أم دعوهتم لعقد حفلة الغناء والطرب على غرار 
  املالهي الدنيوية؟

فيا أيها املشايخ املعاصرون الذين هم عار على اإلسالم، ملاذا ال ختافون هللا؟ ألن 
يُّون من كل نوع من املؤاخذة؟ تسمعون قول احلق وتقرأون متوتوا يوما؟ أم أنكم َمْعفِ 

-أوامر هللا ورسوله ومع ذلك ال خيطر ببالكم أن ترتكوا تعنتكم. بل إنكم 
تريدون نشر أّي رّد وإْن كان زائفا  -كاملعتادين على رفع القضااي الزائفة يف احملاكم

ألية مرحلة من العمر  وكاذاب، كيال يقول الناس أبن مشاخينا مل يستطيعوا الرّد.
تدَّخرون كل هذا التجاسر واخليانة والبخل والُبغض؟ مل تذكر عند إصدارك الفتوى 
أحاديث ُعدَّ فيها السفر من أجل تعّلم الدين وإزالة الشبهات وزايرة اإلخوة أو 
األقارب يف الدين مدعاة لثواب كبري وأجر عظيم، بل إن السفر من أجل زايرة 

لسلف الصاحل منذ الِقدم. وقد ورد يف حديٍث أن شخصا سيواجه الصاحلني سّنة ا
 صاحلا فالان.زرَت  لقدمؤاخذة شديدة يوم القيامة إذ يسأله هللا جّل شأنه: 
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فيقول: مل أسافر لزايرته قاصدا، وإمنا التقيُته مرة يف الطريق صدفة، فيقول هللا 
ا أيها الشيخ القصري تعاىل: ادُخِل اْلنة فقد غفرُت لك بسبب ذلك اللقاء. في

 النظر، اُنظر فيَم يرغِّب هذا احلديث. 

 االعرتاض على حتديد اتريخ معني للجلسة والرد عليه
وإذا خاْلْت قلب أحد شبهة أْن ملاذا حدِّد يوم معني هلذه اْللسة الدينية، وأين 

أن  سرتونأو الصحابة؟ فجوابه أن افتحوا الصحيحنِي  يثبت ذلك من النيب 
يف أوقات فراغهم ليستفسروه عن مسائلهم، وكان  األعراب كانوا أيتون النيب 

بعضهم أيتونه وفودا حني كانوا جيدون الفرصة يف أشهر معينة؛ فقد وردت يف 
 صحيح البخاري رواية عن أيب مجرة قال فيها: إن وفد عبد القيس أتوا النيب 

أن أنتيك إال يف شهٍر حراٍم. فلم قالوا: إان أنتيك من شقة بعيدة وال نستطيع 
قوهلم بل قِبله. فُيستنَبط من هذا احلديث أيضا أن الذين أرادوا أن  يرفض النيب 

حيضروا عند مقتداهم لتعّلم العلم أو لزايرة دينية، فيمكنهم أن حيددوا وفق يسرهم 
ديد وقتا واترخيا يستطيعون احلضور فيه بسهولة دون حرج. وهذا هو املقصود يف حت

ديسمرب/كانون األول، ألن تلك األايم هي أايم عطلة فيستطيع املوظفون  27يوم 
 أن حيضروا بسهولة. 

ويف  َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم يف الدِّيِن ِمْن َحرَجٍ يقول هللا تعاىل يف القرآن الكرمي: 
ذلك إشارة إىل أنه إذا كان ابإلمكان إجناز عمل جائز ومسموح به بسهولة 

ة معينة أو حبسب نظام معني فال أبس يف ذلك، بل جيب أن ختتاورا الطريق بطريق
نفسه وال حرج يف ذلك. وإن حسبان هذه األمور بدعة إمنا هو عمل الَعمهني 

 الذين مل يُعَطوا عقال أو فطنة ال يف الدين وال يف الدنيا. 
عنوانه:  لقد وضع اإلمام البخاري يف صحيحه حول حتديد يوٍم جمللس ديين ابابً 

"من جعل ألهل العلم أايما معلومة". وهذا يعين أن حتديد أايم معينة إلفادة 
طالب العلم من سنة بعض الصحابة. وإلثبات ذلك أورد اإلمام البخاري يف 
صحيحه رواية عن أيب وائل: "كان عبد هللا يذّكر الناس يف كل مخيس"؛ أي كان 
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وكان الناس حيضرون جملس وعظه يوم عبد هللا قد حدد يوم اخلميس لوعظ الناس، 
 اخلميس فقط. 

وليكن معلوما أيضا أن هللا جّل شأنه قد أمران يف القرآن الكرمي أن نعتمد على 
النظام والتخطيط، وأمران أيضا أن خنتار أّي نظام أو ُخطة نراها حكيمة ومفيدة 

ْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن َوأَِعدُّوا هلَُ خلدمة اإلسالم أو لغلبة العدو، كما يقول عّز اسه: 
قـُوَّةٍ 

أي جيب أن تُِعّدوا أية خطة تستطيعون ملواجهة العدو، وتستخدموا أية قوة  1
 تستطيعون إلعالء كلمة اإلسالم. 

انظروا اآلن، كيف ترشدان هذه اآلية الكرمية أبعلى صوهتا إىل أن نستخدم كل 
خطة مفيدة خلدمة اإلسالم، ونبذل يف هذا السبيل كل قوة، مبا فيها قوة الفكر 
وقوة اليد والقوة املالية وقوة حسن اإلدارة وغريها، لننال الفتح واالنتصار. ولكن 

سالم يسّمون بذل القوة واحلكمة بدعًة، إهنم املشايخ اْلهالء والعمهني وأعداء اإل
يـَُعّدون علماء يف العصر الراهن مع أهنم ال يعرفون من القرآن شيئا، إان هلل وإان إليه 

 راجعون. 

 حسن التدبري لتبليغ اإلسالم ليس بدعة
إن املتدبرين يف هذه اآلية يستطيعون أن يفهموا أن التفكري يف خطة ُحسِن اإلدارة 

سالم من منطلق احلديث: "إمنا األعمال ابلنيات" ليس بدعة وال خلدمة اإل
ضالال، بل نضطر إىل إعداد خطط جديدة كلما واجَه اإلسالم مصاعب جديدة 
مبرور الزمن، أو هامجه الناس أبساليب جديدة. فلو فكران يف ختطيط أو مشروع 
لدرء هذه اهلجمات ودحضها حبسب مقتضى الظروف الراهنة فما هو إال 
ختطيط، وال صلة له ابلِبدَع. ومن املمكن أيضا أن نواجه مشاكل جديدة أخرى 

. فمثال ال نستطيع يف بسبب تقلبات الدهر مل يواجه مثلها سيُدان رسول هللا 
هذه األايم أن خنتار أساليب مسنونة يف احلروب السابقة، ألن أساليب احلروب يف 
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السابقة بال جدوى وحلت حملها هذا الزمن قد تغريت متاما، وصارت األسلحة 
األسلحة اْلديدة. فلو حِسب اآلن ملوك اإلسالم محَل األسلحة اْلديدة 
واستخداَمها بدعًة وعّدوا استخدامها ضاللة ومعصية مصغني إىل قول شيخ مثل 

ما اختار هذا الطريق للحرب وال صحابته  الشيخ رحيم خبش، وقالوا أبن النيب 
سى أن تكون نتيجة ذلك إال أن خُيَرجوا ابلذلة واخلزي من وال التابعون؛ فماذا ع

بالدهم املمزقة أصال وأن ينتصر العدو عليهم؟ ففي مثل مناسبات التخطيط 
والتنظيم هذه سواء أكانت شبيهة ابحلرب والقتال الظاهري أو الباطين، وسواء 

أَِعدُّوا أي:  أكان القتال ابلسيف أو ابلقلم؛ تكفينا هْداي اآليُة اليت سبق ذكرها
. لقد أعطاان هللا تعاىل جّل شأنه خيارا عاما يف هذه هَلُْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن قـُوَّةٍ 

 اآلية؛ وهو أن خنتار أّي أسلوب َحَسن نراه أفضل وأكثر أتثريا مقابل العدو. 
فمن الواضح أن حسبان حسن اإلدارة والتخطيط بدعًة ومعصية، وعدَّ أنصار 

ين وهم الذين يشتغلون يف إعالء كلمة اإلسالم ليَل هناَر والذين قال الدين مردود
عنهم: حب األنصار من اإلميان؛ ليس عمال طيب الطوية، بل عمل َمن  النيب 

ُمسخت صورُهم الروحانية يف احلقيقة. ولو قلَت أبن املراد من احلديث: ُحب 
ار الذين كانوا يسكنون األنصار من اإلميان، وبُغض األنصار من النفاق هم األنص

يف املدينة وليس األنصار كلهم وبوجه عام؛ الستلزم ذلك أبن بُغض أنصار النيب 
  الذين جاءوا بعد ذلك الزمن جائز. كال، مث كال، بل احلق أن هذا احلديث

يفيد العموم، وإْن قيل يف فئة معينة، كما هو حال كثري من اآلايت القرآنية اليت 
 ة وهي تفيد العموم. نزلت يف فئة معين

ابختصار، إن هؤالء القوم الذين يسمَّون مشايخ يعادون أنصار الدين وحيذون 
حذو اليهود. ولكن قولنا هذا ال يشملهم مجيعا بل خيّص بعضهم، وأما العلماءُ 
الصاحلون فُمستثَنون. على كل مسلم أن يدعو هللا تعاىل أن ينّجي اإلسالم سريعا 

ونة؛ ألن اإلسالم يف هذه األايم يواجه موقفا حرجا جدا، من هؤالء املشايخ اخل
وأصدقاؤه احلمقى هؤالء يريدون أن يعطوا اآلخرين فرصة للضحك عليه 

يعارض الصدق قول يشعر به نور قلب كل شخص أنه  فما يقولونهواالستهزاء به، 
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واحلق. رحم هللا اإلمام البخاري الذي وضع يف صحيحه اباًب يف ذلك أيضا. 
: َحدِّثُوا النَّاَس مبَا يـَْعرُِفوَن، َأحتُِبُّوَن َأْن ُيَكذََّب فيقول يف هذا الباب: قَاَل َعِليٌّ 

على قدر تكلموا الناس هللُا َوَرُسولُُه؟ وقد ورد يف حاشية البخاري يف شرحه: "أي 
 .عقوهلم"

أْي قولوا للناس مما قاله هللا تعاىل ورسوله ما يستطيعون فهمه وما يبدو هلم معقوال، 
وال تُعّرضوا هللا والنيب للتكذيب. من الواضح اآلن أن معاند اإلسالم الذي يسمع 
أن املشايخ قد أفتوا بعدم جواز السفر إال إىل ثالثة مساجد أو إىل مكان أو 

أن يضحك على اإلسالم ويستغل الفرصة للطعن يف  مكاَنني آخرَيِن فقط فال بد
، ألنه لن يكون على علم أن هذا نتاج خبث أحد املشايخ تعليم الشارع 

مباشرة. كما قد استغل املسيحيون   وتعنته أو غباوته، فسيهاجم سيدان وموالان 
 نا كثريا أقوال هؤالء املشايخ الفاسدة. فمثال عندما أقّر املشايخ بلساهنم أن نبي

حّي إىل يوم القيامة؛ استغل املسيحيون هذا  ميٌت، والعياذ ابهلل، وعيسى 
املوقف وهامجوا املسلمني وأضلوا آالفا من السذج هبذه األقوال. ولكن هؤالء 

 األغبياء مل يدركوا أن األنبياء كلهم أحياء وليس أيٌّ منهم يف عداد امليتني. 
بل كان اْلميع أحياء. فلتعلموا أن هللا تعاىل جثة أحد ليلة املعراج  مل ير النيب 

َفال َتُكْن يف ِمْريٍَة يف القرآن الكرمي بقوله:  حبياة موسى  أخرب نبيه األكرم 
ِمْن لَِقائِهِ 

بنفسه حياتَه بعد املمات ورفْـَعه إىل السماء  . وقد ذكر النيب 1
الذي ال يوجد يف  ولقاءه الرفيق األعلى. فما هو الغريب يف حياة املسيح 

ليلة املعراج مجيع األنبياء أحياء على السواء، فقد رأى  غريه؟ لقد وجد النيب 
 عيسى مع حيىي عليهما السالم. 

رِحم هللُا املولوي عبَد احلق احملدث الدهلوي الذي نقل قول أحد حمدثي العصر أن 
وى وأعلى من حياة مذهبه هو أنه إذا اعترَب أحٌد من املسلمني حياَة أّي نيبٍّ أق

، فقد خرج عن دائرة اإلسالم، أو لعله قال أبنه يوشك أن يكفر. لكن النيب 

                                                 
 24السجدة:  1
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هؤالء املشايخ ال يتورعون عن هذه الفنت، بل يكادون ميرقون من الدين جملرد 
عداويت، ولو رفعهم هللا تعاىل مجيعا عن وجه األرض لكان أفضل لُيجنَّب اإلسالم 

عدل املرء قليال أبنه لو سافر مئات الناس إىل "دهلي" حتريفاهتم. هنا جيب أن ي
طلبا للعلم أو للقاء الشيخ "نذير حسني" املعّلم الدنيوي البحت، لكان ذلك 
السفر جائزا! وكذلك إذا ذهب الشيخ نذير حسني بنفسه إىل "بطاله" قاطعا 

لكان مائيت ميل يف هذا السن املتقدم لالشرتاك يف وليمة عرس الشيخ البطالوي، 
ذلك السفر أيضا جائزا متاما! وإذا سافر الشيخ البطالوي إىل مدينة "مشلة" كل 
عام للقاء اإلجنليز لينال منهم إكراما دنيواي، فال يُعترب ذلك السفر ممنوعا وال 
حراما! وكذلك لو جتّول بعض املشايخ يف الشرق والغرب مللء بطوهنم ابسم 

اعرتاض! وال يُفيت أحد أبهنم من أهل  الوعظ، فال يكون ذلك السفر أيضا حمل
سيئة أو مردودين! ولكن عندما أدعو أفراد مجاعيت إىل العمال األالبدعة وذوي 

طلب العلم إبذن هللا وأمره، وأيّن مأمور ابلدعوة إىل احلق، يـَُعّد ذلك السفر حراما! 
 وأَُعّد مردودا بسبب ِفعلي هذا! أهذه هي تقوى هللا وخشيته؟ 

 يقتضي نظاما جديداكل زمان 
األسف كل األسف على أن هؤالء األغبياء ال يفكرون أن التخطيط والنظام ليس 
من البدعة يف شيء، بل كل مرحلة وزمن يقتضي ختطيطا جديدا، وإذا أطلَّت 
املشاكل اْلديدة فماذا ميكن أن نفعل سوى أن نقوم بتخطيط جديد؟ فهل 

الُسنَّة املسنونة حمفوظة، ويقوم املرء  سُتعترب هذه التخطيطات بدعات؟ إذا كانت
ببعض التدابري للمحافظة عليها، فهل سُتعدُّ تلك التدابري بدعات، والعياذ ابهلل؟  

السنَة النبوية وتُناِقضها،  -يف حقيقتها-كال. إمنا البدعة هي اليت تعارض وتنايف 
ذا ُوصف أي تنظيم وجاء التهديد والزجر يف اآلاثر النبوية على القيام هبذا العمل. إ

جديد أو أي ختطيط جديد ابلبدعة، فحدِّث عن البدعات يف اإلسالم وال حرج! 
ولن تقدر على أن حتصي البدعات يف اإلسالم. فسيكون علم الصَّرف بدعة، 
وعلم النحو بدعة، وعلم الكالم وتدوين األحاديث وتبويبها أيضا بدعة، وكذلك  
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للباس املنسوج يف املصانع وإرسال الرسائل كل عمل؛ مثل ركوب القطار وارتداء ا
ابلربيد، وتلّقي اخلرب بواسطة الربقية، والقتال ابلبنادق واملدافع يكون أيضا بدعة. 
ولن يكون القتال ابلبنادق واملدافع جمرد بدعة، بل سيُـَعدُّ إمثا عظيما؛ ألنه قد ورد 

اعا للسنة من يف حديث صحيح أن القتل حرقا ممنوع بتاات. َمن هو أكثر اتب
الصحابة؟ ولكنهم مل يفهموا منها ما فهمه الشيخ رحيم خبش، بل قاموا أبعمال 

ومل يرد ذكرها  جديدة بكثرة على سبيل التدبري والتنظيم واإلدارة مل يفعلها النيب 
 يف القرآن الكرمي. 

 عمر  أّوليات
وحده لكانت كتااب، فقد بدأ ابلتقومي اهلجري يف  عمر  أّولياتلو مجعنا 

اإلسالم، وعنّي احلراس حلماية املدن، وأقام مكتبا رسيا لبيت املال، ووضع قوانني 
اإلجازة والتجنيد، ووضع قوانني القتال، ودّون تعليمات خاصة تتعلق ابلقضااي 

ها. وكّلف نفسه املالية وغريها، ووضع من عنده قواعد كثرية حلماية الرعية ونَشرَ 
بوجه خاص يف عهد خالفته بتفقد أمور الرعية ابلتجول خفية ليال. ولكين مل أفعل 
شيئا جديدا، بل اقرتحُت عقد جلسة فقط لتحصيل العلم والتشاور ونصرة 

 اإلسالم ولقاء اإلخوة. 
أما بناء بيت هلذا الغرض؛ فإذا كان بناء بيت بنية إكرام الضيوف وإراحة املغادرين 

القادمني حراما، فعليك أن تقدِّم على ذلك حديثا أو آية قرآنية. الذنب الذي و 
ارتكبه أخي يف هللا "احلكيم نور الدين" هو أنه بىن بيتا للجماعة ابتغاء مرضاة هللا 
فقط. فهل من األمانة االعرتاض على َمن خيدم الدين مباله العزيز وبكل ما أُعطي 

فاصرب قليال إن الوقت قريب حني ُتسأل أيها  من قوة؟ ستعرف ذلك بعد املمات،
الشقي عن هذا التمرد كله. تقرأون دائما احلديث الذي يقول: "من مل يعرف إمام 
زمانه، فقد مات ميتة اْلاهلية"، ولكن ال تبالون أبن شخصا جاء يف الوقت 
املناسب أي على رأس القرن الرابع عشر. وليس ذلك فحسب، بل ظهر عند 

وغلبة املسيحية والفلسفة متاما وأعلن أنه إمام الزمان، ولكنكم  وقت الضالل
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أنكرمتوه وسَّيتموه كافرا ودجاال وما خفتم سوء عاقبتكم وآثرمت ميتًة جاهلية. لقد 
رَاَط اْلُمْسَتِقيَم * أمركم هللا تعاىل أن تقرأوا يف صلواتكم اخلمس دعاء:  اْهِداَن الصِّ

أْي ُدلَّنا اي ربنا على صراط عبادك املنَعم عليهم. من  َعَلْيِهمْ  ِصرَاَط الَِّذيَن أَنـَْعْمتَ 
هم املنَعم عليهم؟ هم األنبياء والصديقون والشهداء والصاحلون. يتلخص الدعاء 
يف أنه إذا وجدمت زمَن أّي واحد من هؤالء األحزاب األربعة، جيب أن تستظلوا 

املعاصرين هبذا الدعاء! واها بظله وتستفيضوا منه، ولكن ما أمجل عمل املشايخ 
هلم مث واها هلم! مبن أشبِّههم؟ إهنم يشبهون أعمى يتبجح بشدة وأبعلى صوته 

 لعالج عيون اآلخرين وهو غافل عن عماه.
أقول يف األخري أبنه إن مل يرتاجع الشيخ رحيم خبش عن فتواه اآلن أيضا، 

 هذا األمر إن كان ابحثا فأستحلفه ابهلل جّل شأنه أن أيتيين إىل قاداين للبّت يف
إاياب ، وسأثبت له من الكتب والقرآن و  عن احلق، وسأدفع له نفقات السفر ذهااب

واحلديث أن فتواه ابطلة كليا، وأهنا من إغواء الشيطان. والسالم على من اتبع 
 م(17/12/1892اهلدى. )

 العبد الضعيف: غالم أمحد من قاداين، حمافظة غورداسبور
 "رايض هند"طُبع يف 

 (612-605، ص 5)مرآة كماالت اإلسالم، اخلزائن الروحانية، اجمللد 
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