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359- بسم هللا الرمحن الرحيم. حدثين احلافظ روشن 
علي وقال: لقد طلب املسيح املوعود  مرًة لضرورة 
دينية من املولوي نور الدين أن يعلن أبنه حنفي املذهب 
يف حني أنه كان يعرف أن املولوي نور الدين كان من 
أهل احلديث، فكتب املولوي نور الدين ردًّا عليه على 
احلريف  معناه  ابلفارسية  الشعر  من  بيًتا  فيها  ورقة كتب 
فافعل  ابخلمر  مصاّلك  تصبغ  أن  املرشد  أمرك  إذا  هو: 
ذلك ألن املرشد ال جيهل آداب السلوك يف سبل احلب 

وتقاليدها.
عندما  ذلك  بعد  مث  احلنفي«.  الدين  »نور  حتته  وكتب 

حضر املولوي نور الدين إىل حضرته سأله حضرته: ما 
هي أصول املذهب احلنفي؟ قال املولوي نور الدين: هي 
أن القرآن مقدم على كل شيء، وإن مل يعثر على حكم 
  ملسألة ما يف القرآن الكرمي فينبغي النظر إىل قول النيب
اختاذ  ينبغي  النبوي، وبعدمها  احلديث  املذكور يف  وفعِله 
حضرته:  قال  أيضا.  والقياس  اإلمجاع  يف  ابلنظر  القرار 
نور  املولوي  قال  إذن اي مولوي صاحب؟  فما مذهبك 
الدين: سيدي هذا هو مذهيب أيضا. فأخرج حضرته من 
جيبه تلك الورقة اليت بعثها املولوي نور الدين وقّدمها له 
مبتسًما وقال: فما معىن هذا الكالم؟ ندم املولوي نور 
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الدين والتزم الصمت.
الدين  نور  املولوي  الذي كتبه  البيت  من  املراد  أقول: 
هو: إنين برأيي من أهل احلديث ولكن مرشدي يقول 
لرأيه  برأيي  أضحي  لذلك  حنفيًّا  نفسي  أمّسي  أن  يل 

وأمّسي نفسي حنفيًّا.
احلديث  أهل  األمحدية كان  انتشار  قبل  أنه  وأضيف 
أكثر شهرة يف أرجاء اهلند وكان هناك عداء بني أهل 
وبني  العامة(  عند  الوهابيني  يسّمون  )الذين  احلديث 
األحناف وكانت بينهم مناظرات ومساجالت وحتولت 
فتاوى  هناك  وكانت  لدودتني،  عدّوتني  إىل  الفرقتان 
املسيح  يكن  مل  اآلخر.  ضد  طرف  من كل  معادية 
انتماء  ينتمي إىل أي منهما  قبل دعواه    املوعود 
نفسه  يظهر  أنه  إال  التحزب  أو  التعصب  إىل  يدعو 
حنفًيا من انحية األصول ومل خيرت لنفسه يف عصر من 
العصور أنه من أهل احلديث، يف حني أنه من انحية 
املعتقدات والعمل كان أقرب إىل أهل احلديث منه إىل 

األحناف. 

360- بسم هللا الرمحن الرحيم. حدثين املولوي شري 
علي وقال: جاء مرة أحد الشيوخ إىل املسيح املوعود 
 وأبدى رغبته يف لقائه، وعند اللقاء ذكر له عدة 
مرات أنه حنفي وحيب التقليد وغري ذلك من األمور. 
قال له حضرته: تذكر يل مرة بعد أخرى أنك حنفي 
األئمة  أعترب  بل  لألحناف  معارضني  لسنا  أننا  فاعلم 
األربعة كاجلدران األربعة للبيت، وقد ُحفظ املسلمون 
أبنه  حضرته  قال  مث  والضياع،  االنتشار  من  بسببهم 
ليس اجلميع مؤهَّلني لالجتهاد يف الدين، فلوال هؤالء 

األئمة األربعة الخرتع كل من هبَّ ودبَّ طريًقا خاًصا له 
حبرية وكان سيؤدي ذلك إىل إحداث اختالف عظيم يف 
األمة احملمدية. ولكن هؤالء األئمة األربعة بسبب علمهم 
ومعرفتهم وتقواهم وطهارهتم وبسبب كفاءهتم لالجتهاد 
االختالف  من  املسلمني  تعاىل  هللا  بفضل  عَصموا  قد 
والضياع فظل هؤالء األئمة حيفظون املسلمني كما حتفظ 
اجلدراُن األربعُة الداَر، لذلك نقّدر هلم عملهم ونعرتف 

بعظمتهم وإحساهنم. 
جلميع  احرتاًما  يكّن    املوعود  املسيح  أقول: كان 
أكثرهم علًما  أاب حنيفة  اإلمام  يرى  أنه كان  إال  األئمة 
ومعرفة وكان ميدح ما يتحلى به من قدرة على االستدالل 

واالستنتاج.

361- بسم هللا الرمحن الرحيم. حدثين املولوي شري علي 
وقال: كان املسيح املوعود  يشدد على قراءة الفاحتة 
خلف اإلمام إال أنه كان يقول أيضا: مع أنين أعترب قراءة 
ببطالن  أقول  ال  أنين  إال  اإلمام ضرورية  خلف  الفاحتة 
صالة َمن ال يقرأها، وذلك ألنه قد مضى صلحاء وأولياء 
كثريون ما كانوا يرون ضرورة قراءة الفاحتة خلف اإلمام 

فال يسعين أن أعترب صلواهتم ضائعة.
أقول: يعتقد األحناف أنه ينبغي على املقتدي أن يقف 
يقرأ  أن  دون  تالوته  إىل  ويستمع  اإلمام  خلف  صامًتا 
شيئا، أما أهل احلديث فريون أنه ال بد من قراءة الفاحتة 
خلف اإلمام، وكان حضرته  يؤّيد أهل احلديث يف 
هذه املسألة، ولكنه مع اعتقاده هذا مل يكن مثل غالة 
الفاحتة  يقرأ  الذي ال  ببطالن صالة  يفيت  احلديث  أهل 

خلف اإلمام.


