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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 :بين يدي البحث

حنيف ومحافظو وأزكى الحمد هلل خالق األرض والسماوات ومنزل الدين ال        
الصلوة وأطيب السالم على خاتم النبيين محمد صلى اهلل عليو وسلم وعلى آلو وأصحابو 

 األخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

تارؼلنا حافل مآلن بأولئك األفذاذ والنوابغ الذين خدموا العلم والدين وأدىشوا العامل كلو ببدائع األعمال      
، وتركوا وراءىم من روائع اآلثار ما استفاد بو األجيال واليزالون ، واحلق أهنم كانوا مبثابة فصوص  وجبلئل ادلآثر

عقد الدىر وأكاليل رأس الزمان ، يباىي هبم التاريخ اإلسبلمي بل التاريخ اإلنساين كلو ، أثروا و أفادوا العامل 
لن ينساىم التاريخ أبدا ، ولن تزال أمساءىم تتؤلأل  برمتو ، كانوا ىداة رشد وخَت ودعاة أمن وسبلم ، ومهما يكن

على مساء العلم وادلعرفة ، ذلم منن وأفضال أثقلت عواتق اإلنسانية مجعاء ، وال يسع اإلنسانية الوفاء حبقوقهم 
نع لى أنو دين اهلل ادلختار الذي صُ على خلود اإلسبلم وع ، كفى برىاناً حق الوفاء ، وال يتوىل جزاءىم إال اهلل 

ىؤالء ادلصلحُت واجملاىدين ،  ليعيش إىل آخر الزمن وعلى خلود ىذه األمة وعلى أهنا ىي األمة األخَتة وجودُ 
والعباقرة والنوابغ وادلوىوبُت وادلؤيدين ، وقادة اإلصبلح ادلوفقُت الذين ظهروا ونبغوا يف أحوال غَت مساعدة ، ويف 

لة فاتكة ، وإن ذلؤالء الرواد والدعاة ادلصلحُت ت، ويف بيئات قا أجواء غَت موافقة ، بل يف أزمنة مظلمة حالكة
                                                           .قائمة مشرقة مشرفة يتجمل هبا تاريخ اإلصبلح والدعوة ، والؼللو منهم زمان ومكان

 باسبلً  كوكب ساري ، وأصلبت ببلد اذلند جندياً يف القرن التاسع عشر ادليبلدي طلع على أفق السماء             
جتددت بو ذكريات القرون ادلتقدمة ، وببطوالتو حصحص احلق وانكشف الغطاء ، وبكفاحو  مغواراً  وبطبلً 

تزعزعت قصور الباطل حىت هتدمت ، ومبآثره تنورت صفحات التاريخ اإلسبلمي مشرقة بيضاء ، كان ذلك 
نام الشيخ زلمد قاسم بن أسد علي النانوتوي رئيس الطائفة ادلؤسسة جلامعة دار شخصية اإلمام حجة اهلل بُت األ



 

 

العلوم ديوبند باذلند ، فمن احلقائق الناصعة أن تاريخ اإلصبلح والدعوة يف اذلند اليتم بغَته ، كل من يطالع 
ظار العصبيات سَتتو النقية ويتأمل يف عناصر شخصيتو الفريدة ويستعرض أعمالو اجمليدة مبنظار غَت من

من العلم والعمل واألخبلق الفاضلة  شاىقاً  والطائفيات تنكشف عنو الغمة وينقشع الغبار ، وغلد أمامو جببلً 
والقيم الرفيعة العليا ، وتبدو لو قائمة اإلصلازات مشحونة بادلآثر والبطوالت ، شللوءة بروائع القصص للكفاح 

كان اإلمام من أولئك الذين الغلود الزمان مبثلهم ، وال سيما يف والنضال والتضحيات ، وحق لنا أن نقول إنو  
بأن : " كما قال يف مدحو الشيخ الكبَت إمداد اهلل ادلهاجر ادلكي رمحو اهلل   القرون األخَتة النرى مثلو إال نادراً 

على  عواناً  ثار حرباً قام اإلمام وتقدم وأ                           " .وجد إال في العصر السالف مثل قاسم الي  
القوات ادلعادية لئلسبلم ومل يرىا أكرب من أن تنخذل ومل ير نفسو أصغر من أن ينتصر ، وزلا اخلرافات الدينية 

ود شديدة نكراء على الفرق الباطلة والديانات الضالة والشبهات اليت أثَتت حول دوالعادات الفاسدة ، وقام بر 
لشدائد واحملن ما يكسر علة الرجل فلم تنكسر علتو ومل تفًت عزؽلتو ، تصرف اإلسبلم ، ولقي يف سبيل ذلك من ا

يف العقائد الباطلة والعادات اجلاىلية واخلرافات باسم الدين تصرف احلاكم القدير ، ورفع الستار عن الدسائس ، 
لو سبلح غَت األداة ونذر حبياتو يف الذب عن حوزة اإلسبلم والدفاع عن محاه ، أتدري ما كان سبلحو ؟ ما كان 

اليت جتاري العاصفة يف ىبوهبا وتسبق الصاعقة يف انقضاضها ، ما كان لو سبلح غَت إؽلانو القومي ولسانو الرصُت 
للعدل  وقلمو السلسال اخلصيب ، كان كثَت التعمق والغوص والتغلغل يف حقائق األشياء ، كان رقيق القلب زلباً 

تلك الروح العالية إىل تلك احلياة العظيمة ، فإنو بعد مرور أكثر من قرن على  إليو ، فلنوجو وجهتنا إىل متعطشاً 
                                                                                            .حياتو مل يزل يف األحياء اخلالدين

                   يحلف الزمان ليأتُت مبثلو           حنثت ؽلينك يا زمان فكفر 

سهم يف ترويج ونشر معارف  يل فهذا من سعاديت وحسن حظي أنٍت وفقت ذلذا العمل ادلبارك بأن يكون        
اإلمام العظيم وتقدمي حياة ىذه الشخصية الفذة الفريدة بلغة الضاد ، وذلك فضل اهلل يؤتيو من يشاء ، 

تاج م فيها بأعمال جليلة ىي عديدة ومتنوعة أربت على العشرات ػلُ فاجملاالت اليت برز فيها اإلمام النانوتوي وقا
يف ىذا البحث إلقاء األضواء على حياتو ومآثره  يف استيعاهبا واسقصائها إىل رللدات ضخمة ، فحاولتُ 

طوالتو ، ولكٍت قصدت أن احتدث خاصة يف ىذا العرض ادلوجز عن ب وخدماتو العلمية واإلصبلحية إمجاالً 



 

 

و ادلشهودة مع األساقفة والقسيسُت ودعاة التبشَت ادلسيحي ، فقد بذلت إلعداد ادلسيحية ومواقف وكفاحو ضد
  اإلمكان مستسهبلً  ىذا البحث ادلتواضع كل اجلهد وسعيت يف حتسينو وتنميقو بكل ما وسعتٍت الطاقة ووصل إيلّ 

 –بتقصَتي فوإن أخطأت  كل خطب ، فإن أصبت الغاية فذلك فضل اهلل علي وكرمو ،  كل صعب ومستصغراً 
                                                      .وما توفيقي إال باهلل عليو توكلت وإليو أنيب –استغفر اهلل 

                               :نشأتو وطلبو للعلم  ،مولده 
ادلوافق شهر ى  1248عبان أو رمضان عام الصديقي يف شهر شولد اإلمام زلمد قاسم النانوتوي بن أسد علي        

وكانت أمو ابنة الشيخ وجيو الدين احملامي الشهَت بسهارنفور الذي كان ؽلارس احملاماة ىنا يف عهد  ،ـ 1833يناير عام 
ذكيا كاف الشيخ النانوتوي  ،ومن أمسى ما يراـ يف ذلك العصر  ، يف أقرانو وكاف تبّوؤ ىذه ادلكانة يعّد مفخرة ،اإلصلليز 

أما شيخو الذي الزمو سنُت  ،تلمذ على رلموعة من أفاضل عصره  ، يف التعليم والدراسة منذ صباه فطًنا ناهبًا بُت أقرانو
الذي كان من أجل  فهو الشيخ شللوؾ العلي النانوتوي , وقرأ عليو معظم الكتب الدراسية  ،واستفاد من علمو  ،طويلة 

طلب العلم حىت منح الشهادة العلمية عام استمر اإلماـ يف  ، الكلية العربية بدىلي  وأستاًذا يف ،علماء عصره وأشهرىم 
تلميذ ومن أساتذتو الذين درس عليهم العامل الشهَت واألديب األريب صدر الصدور ادلفيت صدر الدين  ،ى 1265أو ى 1264

ءة احلديث على احملدث دراستو يف الكلية بدأ قرا وبعد إكماؿ ، اذلند الشيخ الشاه عبد العزيز الدىلوي احملدث الكبَت سراج 
وكان من سبللة اإلمام الرباين الشيخ أمحد بن عبد األحد  ، الشاه عبد الغٍت بن أيب سعيد اجملددي الدىلوي  اذلندي الشهَت
ذ الشاه زلمد تلمي فقد قرأىا على الشيخ أضبد علي السهارنفوري ،الكتب الستة إال سنن أيب داؤد أخذ عنو  ، السرىندي 

ومن رفاقو يف الدراسة العامل اجلهبذ واحملدث ادلعروف الشيخ رشيد أمحد                                  (1).إسحاق الدىلوي
خ احلاج إمداد وأخذ الطريقة عن الشي –فيما يقاؿ  – مؤسس جامعة عليكره اإلسبلمية  واألستاذ سر سيد أمحد خان   ، الكنكوىي
وكاف شلن ذاع صيتهم يف  ،البيعة واإلرشاد والتلقُت  وبايع على يده مث ناؿ منو اإلجازة يف ، ي ادلهاجر ادلكي التهانو اهلل العمري

                                                                                           (2).واستفاد منهم خلق كثَت ،اخلافقُت من مشايخ اذلند 

 :ة أفقو ودقة نظره سع

فقد قاؿ اإلماـ النانوتوي يف التاسع من  ،وال يعٍت ىذا أنو كان ؼلالف التعليم احلديث وحتصيل العلماء إياه         
لو يواصل طالب من دار العلـو دراستو "  :دار العلـو يف رحاهبا  وىو خياطب جلسة عامة عقدت ،ـ 1874يناير عاـ 



 

 

نبوًغا  فيزداد بذلك  ،هنمو العلمي  ويشبع ،ة ويتلقى العلـو احلديثة يف ادلدارس الرمسية يدراسبعد زبرجو يف مقرراهتا ال
كاف مبتعًدا كل االبتعاد وعن أدىن شائبة من ضيق األفق يف شأف التعليم  ،تفكَته ثوريًّا  كان                    "وكمااًل 

وجيدر بالذكر ىنا ما  ،كريتية اليت ىي لغة مصادر دينية للهند ة يف مقررات دار العلوم اللغة السنسفقد أُدخلت مر ،
وتأثر حبواره تأثرًا كبَتًا يكاد يدخل  ،فتكلم قبطاف باخرتو معو بواسطة ترصباف  ،حدث مع النانوتوي يف آخر سفرتو للحج 

 ،باشرة تفعل ما ال تفعل احملادثة بالًتمجان فكان من انطباعات اإلمام أن احملادثة ادل ،ولكنو وعد بلقياه إياه فيما بعد  ،يف اإلسبلم 
وصل إىل اذلند استأثرت بو  ولكن األسف أنو دلا ،فعزم على أنو يتعلم ىذه اللغة بعد الرجوع إىل اذلند لو رافقتو احلياة 

                                                                              (3).رضبة اهلل 

قاؿ يف " شيخ اذلند وقائد احلرية " يد ىذه الفكرة أن تلميذه ادلرموق بُت أقرانو الشيخ زلمود حسن الديوبندي وشلا يؤ 
يف التاسع وعشرين من أكتوبر عام  وكاف يوضح أىداؼ إنشاء اجلامعة ادللية اإلسالمية  ،خطبتو دبدينة عليكره 

 :ـ 1920
ظهري وىي اليت أنقضت  -واسونٍت يف آالمي وأحزاين دلا رأيت أف الذين ي! يا أفالذ أكباد الوطن " 

وأقلهم يف ادلعاىد الدينية والزوايا ؛  ،أكثرىم يتصلوف بادلدارس والكليات العصرية  –وأوىنت عظمي 
 "وأوثقنا الصلة بُت ديوبند وعليكره بقعتُت تارخييتُت  ،تقدمت أنا ورفاقي إىل عليكره 

اإلمام النانوتوي مل يكن يعترب اللغة اإلصلليزية أو العلوم العصرية شجرة ملعونة  بكل جد وثقة أنفبل غرو إذن أن نقول 
وكاف من الطبيعي  ،بل إنو رتب مقرر دار العلوم التعليمي نظرًا إىل ضرورة عصره  ال مساس ذلا بالعلماء وادلتدينُت ؛

 (4).وىكذا كاف  ،يف ذاؾ الوقت أف يكوف للعربية والفارسية نصيب كبَت 

 
   :ماتو العلمية الرائعة خد

 :التدريس
ودلا زبرّج يف العلـو  ،بأمر من شيخو وأستاذه  إنو كان يلقي زلاضرات حول بعض ادلواد الدراسية يف زمن طلبو           

جبانب تدريسو أمهات كتب  ،الشرعية بدأ يعمل على تصحيح الكتب وربقيقها دبقابلتها بأصوذلا ونسخها ادلختلفة 
وال سيما دروسو يف الصحيحُت لإلمامُت  ، حفاظًا على سنة نبيو صلى اهلل عليو وسلم ،طوًعا حسبًة هلل متاحلديث 

كما   ،فقد حضرىا كبار العلماء وادلشايخ  ،بن إمساعيل البخاري ومسلم بن احلجاج القشَتي كانت مقبولًة جًدا  زلمد



 

 

أستاذ  – الشيخ زلمود حسن الديوبندي  الشيخ زلمود نوكا ،كاف لو أكرب نصيب يف تدريس غَته من العلـو والفنوف 
وقد قيض اهلل تعاىل لو غَته من تالميذ أذكياء  ،من تبلميذه  –" شيخ اذلند " األساتذة وشيخ مشايخ اذلند ادللقب بػ 

 ، والشيخ الطبيب منصور علي خاف  ، والشيخ احملدث أضبد حسن األمروىوي  ، أمثاؿ الشيخ فخر احلسن الكنكوىي 
والبحث والتحقيق  ،الذين ذلم قدـ صدؽ يف التأليف والتصنيف  -جلة العلماء أوغَتىم من  العلي ادلَتهتي  والشيخ عبد

وتربوا على يديو  ،فهؤالء كلهم ارتشفوا من منهل علمو العذب وفضلو الفياض  –ومكانة مرموقة بُت علماء اذلند  ،
                                               (5).وترمسوا خطواتو  ،وُصنعوا على عينيو 

                                           :الكتابة والتأليف 
وإف مل تسنح لو فرصة كبَتة لالعتناء هبذا  ،فهي الكتابة والتأليف  ،من خدماتو العلمية  وأما اجلهة الثانية          

ومع ذلك ال  ،عوي والنشاط الواسع يف اجملاؿ الد ،التضحية والبذؿ والعطاء اجلانب ؛ ألف حياتو كانت حافلة باجلهاد و 
                           .وإمنا ىي جديرة بأف ُتكتب دبداد من النور والذىب  ،يستهاف بقيمة ما قدمو من اخلدمات العلمية لإلسالـ وادلسلمُت 

د على شبهات أثَتت حول اإلسبلم من النصارى واذلندوس وكانت معظم كتاباتو يف الدفاع عن اإلسبلم والر        
                                                 ،وتفنيد أباطيلهم وترىاهتم 

                                                              :وفيما يلي تعريف موجز مبؤلفاتو 

والبعثة احملمدية  ،وتوحيد األلوىية والربوبية  ،د ختليق اإلنسان ىذا الكتاب يبحث يف مقصو   :حجة اإلسالم 

وأسرار الركوع  ،واستقباؿ القبلة  ،وفناء الدنيا  ،وإبطاؿ األقانيم الثالثة وتأليو ادلسيح  ،ودحض عقيدة التثليث  ،
 ،وبالغة القرآف الكرًن  ،وحقيقة ادلعجزات  ،وعصمة األنبياء  ،وحكم الزكاة والصياـ واحلج  ،والسجود يف الصالة 
وتفضيل سيد األبرار خامت النبيُت زلمد بن عبد اهلل األمُت صلى اهلل  ، وحقيقة الناسخ وادلنسوخ ،وعقيدة ختم النبوة 

وكتب   ،وما إىل ذلك من قضايا رئيسية ومهمة  ،أكل اللحـو مع الطبيعة اإلنسانية  وتطابق ،على سائر األنبياء  عليو وسلم
معرض " الجتماع كبَت مسي بـ  بت ىذه ادلقاالت ادلختلفة يف األصلوقد كت ،ا بالدالئل وبأسلوب حكيم كل ذلك مدعمً 

 ،فحضروا  ،دعي إليو العلماء ورجاؿ الدين من كل األدياف ادلوجودة يف اذلند آنذاؾ " شاىجهانفور " عقد بػ " معرفة اإللو 
 ربوبية اهلل الواحد كلمات تارخيية وألقى حوؿ ،قاـ اإلماـ النانوتوي  ودلا ،وألقى كل واحد منهم كلماتو حوؿ حقانية دينو 



 

 

                                                                                                .وظهر احلق وبطل ما كانوا يعملوف  ،فقطعت جهيزة قوؿ كل خطيب  ،أفحمت مجيع ادلمثلُت للنصرانية واذلندوسية 

مؤسس فرقة من اذلنادك وحركة جتديدية منها   كتب الفيلسوف اذلندوسي ديانند سرسويت   :انتصار اإلسالم 
 ،أورد فيو إحدى عشرة شبهة على اإلسالـ شلا أثار ضجة يف أضلاء البالد  ،ضد اإلسبلم  كتابًا  "آريو مساج"باسم 

وجود الباري سبحانو ربدث فيو ادلؤلف عن  ،ات الومهية فجاء ىذا الكتاب بردود عنيفة وواضحة على ىذه الشبه
وحقيقة  ،ربُت يشرهبا أىل اجلنة يف اجلنة وادلراد خبمر لذة للشا ،واجلنة والنار  ،ووجود الشياطُت واجلن وادلالئكة  ،وتعاىل 

وِحكم  ،ح وعامل الربزخ ووجود الرو  ،من إحراقهم  وأولوية  تدفُت ادلوتى بدالً  ،النسخ يف األحكام اإلذلية وحكمتها 
 ،وعدـ كوف غفراف الذنوب بالتوبة سلالًفا لإلنصاؼ وما إىل ذلك من قضايا عقدية منوعة  ،حرمة احليوانات أو حّلها 

 .وأوضح كل ذلك يف ضوء العقل والطبيعة اإلنسانية 
                                                                                                

 

يعتقد اذلنادك واجلينيون يف اذلند أن ذبح احليوان وأكل حلومو ظلم وغَت مستحسن عند العقل  :التحفة اللحمية 
 وأثبت أف أكل ،رد الشيخ يف ىذا الكتاب على ىذه العقيدة الزائفة من ناحية عقلية وطبيعية  ،وخالؼ مقتضى الروح  ،

 . حلوم احليوان من طبيعة اإلنسان

يتضمن إثبات وجود الباري " آريو مساج " جاء ىذا الكتاب يف الرد على شبهات فرقة  :البراىين القاسمية 
وحيثية األنبياء  ،وكوف القرآف الكرًن كالـ اهلل  ،ونفي كون ادلادة قدؽلة  –ضلو العليم والواحد وغَتمها  –وصفاتو , جل ثناؤه 

تناوؿ كل ذلك بأسلوب  وما إىل ذلك من ادلباحث الكبلمية ، مد صلى اهلل عليو وسلمالنبوة بنوة خامت الرسول سيدنا زلوختم 
الذي " جواب تركي بو تركي " واالسم األصلي ذلذا الكتاب  ،واستنتاج عقلي متُت , وترتيب منطقي سليم  ،علمي دقيق 

 ." اجلواب الواضح وادلباشر " يعٍت 
 

بهات ديانند سرسويت أن ادلسلمُت يسمون اذلنادك بعّباد كان من ش ( :الموجو إلى القبلة)قبلو نما 
الشيخ يف ىذا الكتاب على فرد  ،يعٍت هبا الكعبة البيت احلراـ  ،وىم أنفسهم يسجدوف لبيت من حجر ومدر  ،األصنام 

 .وبُّت الفروؽ اجلوىرية بُت عبادة األصناـ واستقباؿ القبلة من ناحية عقلية  ، ىذه الشبهة

 ،وُكتب من وجهة النظر الدعوية  ،ىذا الكتاب من أىم تأليفاتو ( ب اآلسر للقلاخلطاب : ) تقرير دلبذير
التثليث وعبادة األصنام سلالفًة كوف عقيدة  ،وجود الباري : وادلباحث اليت سَلط الضوء عليها يف ىذا الكتاب ىي كما يلي 



 

 

مسألة  ،خالق أفعاؿ العباد ىو اهلل  ،والنار وادلالئكة والشياطُت وجود اجلنة  ،فناء الدنيا , اإلصليل احملرؼ  ،للعقل والطبيعة 
قيام إمكاف  ،الصفات اإلذلية  ،وحقيقة احلسن والقبح يف األعماؿ  ،يف الشرائع السماوية  أسباب وقوع النسخ ،القدر 

 .وما إىل ذلك من ادلباحث العقائدية  ،الساعة 

قدؽلة أن الشيخُت رضي اهلل تعاىل عنهما ظلما فاطمة من شبهات الشيعة ال ( :ماء الحياة)آب حيات 
ووجهة نظره يف  ،وىذا الكتاب يف األصل رد على ىذه الشبهة  ،واعتديا عليها إذ مل يورثاىا أرض تبوؾ  ،الزىراء سيدة النساء 

لذلك ال يورث ماؿ من أمواؿ و  ، وال غلري اإلرث يف أموال األحياء ،ال يزال حيًّا يف قربه  صلى اهلل عليو وسلمذلك أن النيب 
 .رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم

فأتى الشيخ يف ىذا  ،كان بعض الناس يقولون إن صبلة من ال يقرأ الفاحتة خلف اإلمام فاسدة  :توثيق الكالم 
 .ولكن بتوسط واعتداؿ  ،ورجح رأي احلنفية بوضوح  ،بدالئل وبراىُت من الكتاب والسنة مع شواىد عقلية الكتاب 

 :وفيما يلي أمساؤىا  ،طبع من مكاتيبو حىت اآلن تسع رلموعات  :مكاتيب ورسائل 
 ادلكاتيب القامسية -1
 الفيوض القامسية -2
 اللطائف القامسية -3
 مجال القامسي -4
 احلق الصريح -5
 حتذير الناس -6
 أسرار القرآن -7
 الفرائد القامسية -8
 تصفية العقائد -9

 ،وادلبتدعة الغالُت  ،وقد رد يف ىذه ادلكاتيب والرسائل على الشيعة  ،وقد اعتٌت هبا تبلميذه وأتباعو وقاموا بًتتيبها 
حتة خلف رى أف الصالة تفسد بدوف قراء ة الفاويف بعضها ردود على فرقة ت ،ودحض أكاذيبهم ومفًتياهتم  ،والعقالنيُت 

 .وأف عشرين ركعة من الًتاويح مل تثبت حبديث ّما  ،اإلمام 
وحاوؿ  ،ومقاومة الغزو الفكري على اإلسبلم  ،" علم الكالـ " ئيسي لكتاباتو ىو وقصارى القول أن ادلوضوع الر 

 (6).ذلك صلاًحا كبَتًا  وحقق يف ،زلاولة مشكورة يف تفهيم العقيدة اإلسالمية واألحكاـ الشرعية يف ضوء العقل وادلصلحة 

 :ديوبند / تأسيس الجامعة اإلسالمية دار العلوم 



 

 

رجة والظروف القاسية شعر اإلمام زلمد قاسم النانوتوي أن سلطة ادلسلمُت قد أفل صلمها األوضاع احليف         
وتنقطع صلة ىذه , اإلؽلاين أف حيرموا رصيدىم  –وال قدر اهلل  –خيشى عليهم  ،وغربت مشسها يف ىذه الببلد 

 ،ديوبند برفاقو وأصحابو / ر العلـو فقاـ بتأسيس اجلامعة اإلسالمية دا ، البقعة من النيب العريب صلى اهلل عليو وسلم
وإمنا كاف أجّل من  ،ومل يكن الغرض ادلنشود من تأسيس ىذه القلعة اإلسالمية إنشاء مؤسسة أو مدرسة فحسب 

ودلا كاف من ادلصلحة أف يكوف ذلك  ،ظ على اإلسبلم والدفاع عن حياض الشريعة الغراء وىو احلفا ،ذلك وأعظم 
تبعد مائتُت كم تقريًبا من دىلي بدالً من  " ديوبند " وضع حجرىا األساسي يف بلدة , ة يف خفاء من أنظار احلكوم

احلاج سيد " أزىر اذلند "  ذا ادلعهد العلمي الذي يستحق أف يسمىوشلن ساعده يف إنشاء ى ،دىلي عاصمة اذلند 
إنو افتتحو يف يـو  ،وغَتىم  والشيخ فضل الرضبن العثماين  ، والشيخ ذو الفقار علي الديوبندي ، زلمد عابد 

مسجد " ـ بفناء مسجد يسمى 1866مايو / 30ادلوافق ى  1283اخلميس اخلامس عشر من زلـر احلراـ عاـ 
ولكن كاف  ،وما كاف لديو دينار وال قنطار  ،احملفوظ من السماء  وربت السقف ،يف ظالؿ شجرة الرّماف " تو تش

وكاف  ،وأُدخلو طالب  ،عُت فيو أستاذ  ،والتفاين يف سبيلو  ،ىل إعالء كلمتو والشوؽ إ ،والثقة باهلل  ،حيدوه األمل 
ودلا  ،كفاح التحرير وقاد " شيخ اذلند " وىذا ىو زلمود الطالب الذي لقب فيما بعد بػ " زلمود " اسم كليهما 

 –زيل مكة ادلكرمة آنذاؾ وكاف ن –أخرب الشيخ احلاج إمداد اهلل ادلهاجر ادلكي القائد الروحي لإلماـ النانوتوي 
 :بتأسيس ىذه ادلدرسة قاؿ 

ودعت  ،وال تدري كم من جباه سجدت وعيوف بكت باألسحار  ،تزعم أنك أسست مدرسة ! سبحاف اهلل " 
فالواقع أف ادلدرسة شبرة ىذه  ،الظبلم أن ىيئ الّلهم وسيلة بقاء اإلسبلم واحلفاظ على العلم يف اذلند  ربت جنح

 (7"  .)جاة األدعية وادلنا
  

وليس وراء ذلك غاية فإنو على خطأ ؛ بل إهنا   ،يدخلها الطلبة ويتخرجوف  ،فالذي يظن أهنا مدرسة أقيمت بديوبند 
 ،تؤدي فريضة صيانة اإلسالـ يف كل حُت وآف  ،كز إسبلمية يف شىت أضلاء الببلد هتدؼ إنشاء مرا ،كانت حركة جليلة الشأف 

وتوفر ادلوارد البشرية ؛ فقد قاـ اإلماـ بإنشاء مدرسة   ،وسبثل اإلسالـ يف كل صغَت وكبَت  ،األحياف وال تتغافل عنها يف حُت من 
وأنشئت غَتىا من  دبسجد ملكي( مدرسة شاىي" )القامسية اجلامعة "أمساىا الناس بعد بػ  ،كبَتة يف مراد آباد بعد ديوبند 

 ،وداف فور دبديرية بلند شهر وأمبيتهو  ،وكرانو دبديرية مظفرصلر  ،ديرية بلند شهر وكالوهتي دب ،ادلدارس وادلعاىد الدينية بتهانو هبون 
 الباقيات الصاحلات " ومدرسة , بسهارنفور  العلومويف تلك األياـ أنشئت بقرب ديوبند مدرسة مظاىر  ،وسهارنفور ومَتهتػ وغَتىا 

وادلعاىد العلمية اليت أسست يف ذلك احلُت    من ادلدارس وأمثاذلا  واحلقيقة أف ىذه،  إحدى مدف جنوب اذلند " ويلور " دبدينة " 
 (8).كانت تستنَت بالفكرة القامسية 

 



 

 

 
 : اإلمام النانوتوي مجاىدا  

ولكن اإلماـ النانوتوي  ،يف ساحة ادلعركة  يندر نظَت العلماء الذين ؽلتلكون ناصية العلم والبحث أن يكونوا فرساناً 
عوجاج  الومصلًحا  ،فقد كاف متكلم اإلسالـ وداعيًة كبَتًا إىل الدين احلنيف  ،ىر متباينة يف الظا صبع يف شخصيتو صفاتقد 

وكان من وجهات نظره أن سيطرة اإلصلليز على اذلند  ،ورلاىًدا يف سبيل اهلل  ،ومدرًسا للعلـو اإلسالمية  ،األمة اإلسبلمية 
فهيأ اجلو للجهاد  ،على بقاء ىويتهم الدينية وشعائرىم اإلسبلمية  ليست خطرًا على الوجود ادلادي دلسلمي اذلند ؛ بل

ادلهاجر ادلكي أمَتًا على مشورتو وُعُت النانوتوي قائد  وجعل الشيخ إمداد اهلل ،ودلا مست احلاجة إىل نصب األمَت  ،والكفاح 
وقامت ادلعركة بينهما  ،إليهم  افلة اجملاىدينوصلت ق" شاملي " وكاف فوج من القوات اإلصلليزية مقيًما بأقصى مدينة  ،القّواد 

ولكن اإلنكليز احتلوا ادلنطقة مع أسلحة أقوى تأثَتًا من ذي قبل ؛ ألف البالد كلها كانت بُت براثن  ،فنصر اهلل ادلسلمُت  ،
 عليو  حيكم الناس أنو  وكاف من تقدير ،والقضاء عليو  ،وأصدر األمر بإلقاء القبض على اإلماـ النانوتوي  ،اإلصلليز وسلطتهم 
ويف  ،وىاجر احلاج إمداد اهلل إىل مكة ادلكرمة  ،ومعو رفاقو  ،وقد جلأ اإلماـ إىل االختفاء يف مكاف زلفوظ  ،باإلعدام والشنق 

ـ 1658تسلمت بريطانية حكومة اذلند مباشرة بيع وذلك يف نوفمرب عاـ  ،هناية ادلطاؼ وبعد صراٍع داـ تسعة وعشرين شهرًا 
وىكذا تخلص اإلمام من ىذه الرزيئة  ،وأعلنت ادللكة وِكتورية هبذه ادلناسبة بعفو عاـ  ،ى  1275األول عام  عادلوافق شهر ربي ،
. (9) 

 

 :جهوده اإلصالحية 
وقاـو الغزو الفكري الذي رمست خطوطها من أعداء  ،بينما قام اإلمام النانوتوي بأداء فريضة الدفاع عن اإلسبلم 

وكاف جانب من  ،ومن الدعوة والتذكَت والتوجيو واإلرشاد  ،ب بُت أوساط ادلسلمُت و مل يتغافل أبًدا من العمل الدؤ  ،اإلسالـ 
ويوجد عدد كبَت  ،الدينية للمسمُت ألجل غلبة التشيع ىنا قد صارت جزءًا من احلياة  جوانب ىذه اخلدمة أف كثَتًا من البدعات

وكاف من نتيجة ذلك أف أىل السنة بدأوا  ، اف قد تشّيع فرع من أسرة اإلماـ النانوتوي أيضاً وك ، أيضاً  "نانوتو " من الشيعة يف 
وكانت ىناؾ غرؼ خاصة يف مساجد  ،يف أهبمة وشوكة  وخيرجوف هبا( ضريح مصنوع من القرطاس وضلوه" )تعزيو " يهتموف بػ

باسم سيدنا حسُت " سبيل " ل  زلطات للسقاية تسمى بـوجتع ،أىل السنة لوضع ىذه الضرائح وتعقد اجملالس لرثاء أىل البيت 
وتوجد بقاياىا  ،كانت ىذه الظاىرة عامة يف سائر أضلاء اذلند تقريًبا من دون فرق بُت أىل السنة والشيعة   ،رضي اهلل تعاىل عنو 

ومنع الناس عن اتباع ىذا  ،شيعي ية اجلهاد ضد ىذا التأثَت الواإلماـ النانوتوي رفع رأ ،حىت اآلف عند بعض اجلهاؿ من العواـ 
وىذا من انتصاراتو الباىرة يف ىذا  ، فشيئاً  ولكن أىل السنة بدأوا يبتعدوف عنها شيئاً  ،وحتمل لذلك سلالفة اجلماىَت  ،البدعات 

 .اجملال



 

 

 صلى اهلل عليو وسلمكاف بعض ادلبتدعة الغالُت يعتقدوف أف رسوؿ اهلل  ،ويف الوقت نفسو       
وسلط الضوء  ،فكتب ردًّا على ذلك  ،وأنو يرافق ادلشايخ واألولياء  ،عليم بكل شيء , وىو حاضر يف كل مكاف  ،يب عامل الغ

فرفع صوتو ضد ىذه  ،رد على ما كان سائًدا وقتئٍذ من النذر بغَت اهلل كما  ،على ىذه القضية بإسهاب شلتع يف إحدى رسائلو 
 .العقيدة 

 
ه اإلصبلحية فهي أنو حاول يف إنقاذ ادلسلمُت من الرذائل وادلثالب االجتماعية اليت من جهود وأما اجلهة الثالثة

فلم يكن ىناؾ مساغ للنكاح " زواج األرامل " ومن ذلك قضية  ،غَت ادلسلمُت  نشأت يف حياة ادلسلمُت لطول بقائهم مع
يف  –رضبو اهلل  – قد توىل اإلماـ سيد أضبد الشهيد ف ،وقد تأثر ادلسلموف هبذا التصور  ،وتعترب مشؤومة ضلسة  ،الثاين ألرملة 

كما  ذلم صلاح يف القضاء على ىذه التقاليدولكن مل يتحقق  ،مث تبعو بعض العلماء يف ذلك  ،ضد ىذا   عهده ضبلة عامة
وازبذ خطوات  ،وقاـ اإلماـ النانوتوي لقمع ىذه العادة السيئة من اجملتمع مع العلماء وادلشايخ على مستوى رفيع  ،ينبغي 

أبناؤىا  فلما بلغ, وقد رزقت من زوجها  ،وزوج خالتو اليت كانت أرملة لتقدًن منوذج عملي لذلك  ،عملية يف ىذا الصدد 
وىكذا مثل  ،حىت زوج اإلماـ بنتو بأحدىم  ،فلم يستعد أحد لربط الصلة الزواجية هبم , مبلغ الرجال وشاءت أن ختطب ذلم 

 (10).ادلسلمُت من ىذه اللعنة دورًا ىاًما يف إنقاذ 
 :نذكر فيما يلي عدة جهوده اإلصبلحية 

 رده على اذلنادك
 رده على الشيعة
 رده على ادلبتدعة

 (سنتحدث عن ذلك بشيئ من التفصيل ) رده على ادلسيحية 
 

 :مؤامرة داىمة وراء الستار 
 ، وضعوا لصون سياستهم وتوطيد دعائمهم خططاً  ودلا بدد االنكليز قوة ادلسلمُت وأقضوا مضاجعهم يف اذلند          

لك من مجيع الفنون سجت خيوطها مبنتهى االحتيال والشطارة ، واختاروا لذبييت بغاية من الدىاء واخلداع ، ونُ 
فيدىم يف مسَتهتم وتبلئم سلتلف الظروف وادلناسبات ليكون ادلسيحيون الركن األساسي للمجتمع واألساليب ما ي

ن من مشروعاهتم ادلاكرة إقامة ادلدارس وادلستشفيات التبشَتية لتكون مراكز للتبشَت ادلسيحي وتنصَت اذلندي ، وكا
الشعوب اذلندية ، فأقاموا تلك ادلدارس وادلستشفيات يف شىت زوايا الببلد كحبائل وأشراك قد وقع فيها من السذج 



 

 

ن طبقات الفقراء وادلعوزين باستهوائهم بادلساعدات والبسطاء عدد غَت قليل من أىايل الببلد ، وكذلك كانوا يراوغو 
                                                                                                    .طئ عن مرماهالؼلُ  االقتصادية وادلعونات ادلادية ، وىذا سهمٌ 

شلارساهتم يف ىذا ادلضمار إىل ادلناقشات وادلناظرات الدينية ، مث بعد ذلك التجأوا لتكثيف جهودىم وتنمية           
فالديانات اليت مل تكن إال رلموعة من األباطيل واألساطَت قد ذابت وحتللت أمام ىذا التيار اجلارف وأصبحت غثاء  

كن الدين الوحيد الذي مستعدين لبلطلداع واجلري وراء األوىام ، ول كغثاء السيل ، ومن احلقيقة أن اذلنادك كانوا دائماً 
تصدى ذلذه العواصف اذلوجاء وقاوم كل ىذه ادلوجات واألعاصَت بأقصى قوة وصمود ، وقام على وجهها كالبنيان 

و مبثل ىذه اذلجمات ردىا على أعقاهبا وكسر طلسمها وخيب آمال ادلسيحيُت ادلرصوص ىو اإلسبلم ، وكلما هتدد كيانُ 
                                                                       .ادلبطلُت

 وىو أن ىؤالء ادلسيحيُت كيف جترأوا على ذلك بعد ما مل يزالوا ينهزمون من أسرة ويل اهلل ينشأ ىنا سؤال يثَت عجباً 
، ويتجرعون كأس الذل و ادلهانة يف  الكَتانوي ويقاسون أمل اذلزائم واالنكسارات يف ادلعارك مع الشيخ رمحة اهلل الدىلوي

يا حقيقة تلك ادلناظرات وما وراءىا من نوافمن ذا الذي يعرف   كرات ؟؟؟ مرات وسبيل االصطدام بعلماء اإلسبلم 
اليستهدفون بادلناقشات وادلناظرات إثبات احلق  اأي عجب ، إظل اً من ذلك عجب خبيثة ومؤامرات شيطانية اليقضي

بنتائج وعواقب تلك ادلناظرات ، ولكن مطلبهم احلقيقي  وة االستدالل ، بل إهنم اليعبأون أصبلً اجلماىَت بق إقناعو 
وادلقصد األساسي ىو الغش واخلداع عن نتائج ادلناظرات بالدعايات الضالة ادلزيفة واختبلق األخبار ادلموىة ، بأن عدد 

فبل يتجاوز األلف أو األلفُت ، ولكن الذين مل يشهدوىا  ادلشاركُت وادلتفرجُت يف ادلناظرات يكون قليبل جدا وإن يزداد
مبن ظلت كفتو راجحة ، للمسلمُت أو ادلسيحيُت ؟ وعدد أولئك اليقل عن  وا مبا حدث فيها ، وال يكون هبم علمٌ وما أدلّ 

ونتائج  عشرات ادلبليُت ، فهنالك تكون فرصة ساضلة ورلال فسيح لبث ادلفًتيات والشوائع عن اإلسبلم وادلسلمُت
ادلناظرات وزلتوياهتا بُت الشعوب اذلندية ادلختلفة اليت مل يبلغها عن حقيقة األمر إال ما ؼلًتعو ويذيعو ادلسيحيون 

احلقيقة  الواقع ودتويوُ  االفرصليون من أحاديث منمقة وزخارف األقوال ، فبهذه االسًتاتيجية الداىنة سوف يتيسر ذلم كبتُ 
ادلسلمُت وىزموىم ىزؽلة سلزية ، فإن تنجح ىذه اخلطة ويتيقن بذلك مليون أو يزداد من بأن القسيسُت أفحمواعلماء 

، مث  اليعادلو انتصارٌ  أولئك الكثرة الكاثرة من سكان الببلد ويغًتوا هبذا الكيد الداىم فيتحقق ىنالك للبشَت انتصارٌ 
كل ذلك إذا كان على اعتناق ادلسيحية تتصاعد حركة اجلهود والنشاطات بسرعة كهربائية على قدم وساق ، وإىل  

من ىب ودب إىل ادلسيحية ىرولة مذىولة  لًتف احلياة ورغادة ادلعاش ىرول إذن كلُ  معسولةٌ  وأحبلمٌ  ماديةٌ  إغراءاتٌ 
،  شرباً  الببلد بأمجعها وتسود جوانبها بأكملها ، وتًتفرف رايتها خفاقة عالية يف اذلند شرباً  متخبطة حىت تعم ادلسيحيةُ 



 

 

ىذا ىو مقصدىم األساسي وغايتهم ادلنشودة من ادلناظرات ، يدل على ذلك األحداث والوقائع داللة ظاىرة 
    (11).وباطنة

 

                             :اإلنجليز يريدون تنصير الهنود 
مل جيدوا سبياًل إىل  ،ـ 1857دىلي سنة  حينما قوي احتبلل اإلصلليز يف اذلند وترفرفت راية السلطة الربيطانية على

بل كانت ىذه  ،حىت آؿ األمر إىل أهنم حاولوا مساومة ادلسلمُت على إدياهنم علًنا وجهارًا  ،إزعاج ادلسلمُت إال وقد أتوه 
ذكر ادلفكر ادلسلم  ،واستولت على أفكارىم وامتزجت بلحمهم ودمهم  ،مرسومة يف أذىان أرباب السلطة الربيطانية  اخلطة

عن رسالة صدرت من كولكاتا من قبل  –وكان شلن لو صلة وطيدة باإلصلليز  –" سر سيد أضبد خاف " َت اذلندي الشه
 :ومن زلتوياهتا ما يلي  ،ادلوظفُت يف احلكومة  وأرسلت إىل صبيع ،ـ 1855األسقف ادلسيحي إىل إيدمند عاـ 

فليتوحد الدين  ،ت يف كل مكان بواسطة الربقياواتفقت األنباء  ،توحدت احلكومة يف سائر أضلاء اذلند "
 "وينبغي أن تكونوا على دين واحد وىو ادلسيحية  ،والنظاـ أيضا 

 : -آنذاك  اف من أىم أعضاء اجمللس األعلى للهندوك -وقد قال سر جارلس

عة واحدة كما دخل فيو أصحابنا قاطبة باألمس دف ،كنت مؤمال أف أىل اذلند يدخلوف يف الدين ادلسيحي على بكرة أبيهم " 
."(12)  

 :وكاف خياطب دار العواـ , ـ 1857وقال ادلسًت مينكلس أحد أعضاء الربدلان الربيطاين يف سنة 
"  وإنو جلهد لو تعلموف عظيم  ،علتو وعزؽلتو يف تنصَت اذلند بأسرىا ينبغي أف يسعى كل شخص جاىًدا ويصرؼ " 
.(13)  

والقرآف الكرًن ىو العرقلة الكبَتة يف دعوة ادلسلمُت  ،م يف عملية تنصَت اذلنود وكان ادلسلمون ىم العقبة الكؤود عندى         
 :فهو يقوؿ  ،كما يظهر من بياف ىنري طامس  ،إىل النصرانية 

   (14). " فال ديكن تنصَت ادلسلمُت وفيهم كتاب اهلل  ،أبًدا أن يكون ادلسلمون شعبًا صاحلًا حلكومة ال تدين بدينهم  ال ديكن" 

كلمة ىو قائلها وحده ؛ وإظلا قاذلا كيد إستون رئيس وزراء وال ىي  ،يس ىذا رلرد كلمة خرجت ِمن يف ىنري طامس فجأة ول
 : -وكانت يده النجسة سبس القرآف  –فقد قال  ،بريطانيا األسبق قبلو 

 " .إف الدنيا ال تكوف متحضرة ما دـا ىذا الكتاب باقيًا يف الدنيا"



 

 

 
 ،ويتوخوف إعادة تاريخ األندلس يف ىذه البالد  ،إلصلليز كانوا يريدون أن يتفرنج أىل اذلند مجيًعا من حيث القوم واحلاصل أن ا      

كاف ادلبشروف ادلسيحيوف يدعوهنم إىل الردة  ،ويف جانب آخر  ،بإطماعهم يف الوظائف واألموال فكانت احلكومة تستعُت يف ذلك 
 ،وكانوا طامعُت يف حطـا الدنيا  –بل أصبح بعض ادلسلمُت ادلثقفُت  ،ذلذه الدعوة فحسب  فلم خيضع العوـا ،يف كل بلدة وقرية 

ألىواء قـو قد  اتباعاً  ،ومبشرين ودعاة إىل غَت اهلل  ،قسيسُت رىبانًا  عرضًة ذلذه الدعوة ؛ بل وأصبحوا –ضعاؼ العقيدة واإلدياف 
 (15) . وضلوا عن سواء السبيل ،وأضلوا كثَتًا  ،ضلوا من قبل 

 :جهود اإلمام في ىذا الميدان 
إنو تكلم يف تأليفاتو عن  ،ووصد دوهنا األبواب  ،وقف اإلمام زلمد قاسم النانوتوي يف وجو ىذه الفتنة سًدا منيًعا 

فيو ودعوى النصارى أف ادلسيح ابن اهلل وأف الكتاب ادلقدس قد وقع  ،وعقيدة الكفارة  ،واألقانيم الثالثة  ،عقيدة التثليث 
و فضيلتو على  صلى اهلل عليو وسلمكما أثبت بعثة النيب  ،يد والقدمي يف ىذا الصدد وذكر إيضاحات العهدين اجلد ،التحريف 

 .قّلما توجد يف غَتىا  ،وأتى بدقائق علمية  ،والعقل والفطرة اإلنسانية  ،سائر األنبياء وما إىل ذلك مستدالً بالكتاب ادلقدس 
عن ديانتهم أمام  األساقفة انتشروا يف مدينة دىلي يلقون خطباً بلغو أف << مَتوت >> يخ مقيما مبدينة ودلا كان الش       

كذلك ، ويساعدوا من ػلاور األساقفة من علماء   الناس ويضلوهنم ، فأمر الشيخ تبلميذه بأن يذىبوا إىل دىلي ويلقوا خطباً 
دلناظرة وضربوا ادلوعد ، فذىب الشيخ بنفسو وناظر األسقف تاراجند ادلسلمُت حىت تواعد األساقفة وعلماء ادلسلمُت على ا

 (16) .وأبكمو وأخرسو بدالئل قوية رصينة ، حىت الذ األسقف ذلك بالفرار
 

 :معرض معرفة اإللو 
وعلى مستوى اجلماىَت تعقب أساقفة النصارى يف كل مكان دلقاومة ىذه الفتنة على أوسع نطاق وأبعد 

أو ولوا من  ،حىت اعًتفوا بأخطائهم وزالهتم  ،فأفحمهم ومل جيدوا جوابًا  ،ؤالهتم ردًّا دامًغا ورد على تسا ،مدى 
ادلنشئ " نولس " ـ حرض األسقف الربيطاين 1876ويف عاـ  ،وخسروا يف مضمار الرىاف  ،ميداف ادلناظرة مدبرين 

تماع كبَت فسح فيو اجملاؿ للهنادؾ والنصارى بياري الؿ كبَت رئيس بلدة تشاند فور  دبديرية شاىجهانفور على عقد اج
حضره اإلماـ ( معرض معرفة اإللو" )ميلو خدا شناسي " ومسي ىذا االجتماع بػ  ،وادلسلمُت أف يثبتوا صدؽ دياناهتم 

ومن قبل النصارى اشًتؾ فيو  ،قاسم النانوتوي وتبلميذه والشيخ أبو ادلنصور الدىلوي بصفتهم شلثلُت للمسلمُت  زلمد
 ،اذلندوسي ديانند سرسويت  كما حضره الفيلسوؼ ،واألسقف باكر واألسقف زلي الدين  ،ألسقف إسكارت ا

وقد اجتمع هبذه ادلناسبة حشد كبَت من صباىَت  ،دك ن اذلندوسي إندرمن وغَتىم من اذلناوالكاى ،وادلنشئ بياري الؿ 



 

 

وأُفحموا عدة مرات  ،بالتحريف يف الكتاب ادلقدس  واضطُر ادلمثلوف ادلسيحيوف إىل االعًتاؼ ،الديانات ادلختلفة 
 ،غرين وخرجوا أذلة صا ،حىت ولوا مدبرين قبل انتهاء الوقت , جرت ثبلثة أيام أماـ اجلماىَت يف ىذه ادلناقشات اليت 

ة ودخل يف حظَت  ،تاب من ادلسيحية  –وكاف يعترب مناظرًا مسيحًيا طليق اللساف  –واألسقف البشاوري زلي الدين 
 .وعادت ثقتو باإلسالـ شلا عرؼ من احلق  ،اإلسالـ مرة ثانية 

م ـ وأجلأ اإلما1877من مارس عاـ  20و 19عقد ىذا ادلعرض أو ادلوسم الثقايف يف السنة ادلقبلة يف 
وكاف ذلذه  ،النانوتوي بفصل خطابو وفضل إخبلصو الصديق والعدو على السواء إىل االعًتاف بانتصار اإلسبلم 

ومل  ،وكاف انتصار اإلسالـ جليًّا واضًحا على أتباع الديانات األخرى  ،ض الدينية صدى يف سائر أضلاء اذلند ادلعار 
وطفق  ،الظاىرة إىل ادلسلمُت الثقة بأنفسهم واالعتزاز بدينهم  وأعادت ىذه ،يعد بإمكاهنم أف ينكروا ىذه احلقيقة 

 .وترتعد فرائصهم وتقشعر جلودىم بأمساء ىؤالء  ،لمُت ادلبشروف والدعاة ادلسيحيوف يفزعوف من علماء ادلس
وأما الفتنة الثانية اليت كان ادلسلمون يواجهوهنا يف ذلك احلُت ىي دعايات اذلندوس ضد اإلسبلم وخاصة           

ـ ، طبع يف بنارس عا"ستيو بركاش " الذي كتب كتابًا باسم  ،اليت أنشأىا ديانند سرسويت " آريو مساج " فرقة 
ومل يدع سورة من سور القرآف إال وقد جاء فيها بتلبيسات  ،أفرد فيو بابًا لشبهات حوؿ القرآف الكرًن  ،م 1875

اذلندوسي اندر َمن عدوانية للفاضل  زد إىل ذلك كتباً  ، لماتو تضـر النار يف اذلند بكاملهاوكانت ك ،وشبهات ومهية 
تصدر من قبل ( أنباء آريو" )آريو مساجار " وكانت ىناؾ رللة باسم  ،لفارسية ادلراد آبادي الذي كان متضلًعا من األردية وا

زلمد صلى اهلل عليو  وتستخدـ أسلوبًا يسيء إىل اإلسالـ ورسوؿ اإلسالـ ،تدعو ادلسلمُت إىل الردة  ،" آريو مساج " 
حضره عدد لفيف  ،ـ 1876يف السادس من مايو عاـ " معرض معرفة اإللو " األوضاع احلرجة عقد يف ىذه  ، وسلم

ذاع صيت ىذه ادلناظرة إىل كل  ،عبلوة على النصارى  " سناتَن دىـر " و " آريو مساج " من فرقتُت كبَتتُت للهنادك 
تقدم ادلمثلون عن ىذه الديانات وعرضوا أمام الناس  ،واين على اإلسبلم وذلك ألجل اذلجـو العد ،حدب وصوب 

على اإلسبلم وأحكامو  والقرآن ، ونالوا من شخصية الرسول صلى اهلل عليو وسلم  يعاً أفكارىم وعقائدىم ، وطعنوا مج
إلثبات حقانية ادلسيحية  جهيداً  على اإلسبلم ، وبذلوا جهداً  شنيعاً  ، وخاصة قام القسيسون وشنوا ىجوماً 

اذلندوسية ال ػلمبلن مستخدمُت كل ما كان عندىم من دىاء ومكر وخبث ، وإقناع السامعُت السذج بأن اإلسبلم و 
وأباطيل وخرافات ال عبلقة ذلا  احلقيقة أهنم مل يقدموا إال ألغازاً لكن و  أي رسالة وحقيقة ، واليقومان على أساس ،

 باحلقيقة أي عبلقة ، ودلا تعدوا كل احلدود وفرغوا من بيان مثالب ومبتذالت ، قام ىنا اإلمام النانوتوي ، وبُت أوالً 
ضح مكانتو بدالئل مقنعة ، وحتدث عن الذات اإلذلي ، والتوحيد ، واستحالة كون اإلنسان عن أسس اإلسبلم وو 

يسعهم إنكارىا ، حىت انتصر اإلسبلم على يده ، ومل يث برباىُت مل الضعيف احملتاج إذلا ، ورد على ادلسيحية والتثل
اإلسبلم يف اذلند تًتفرف عالية خفاقة ، حىت يسع القسيسُت ودعاة التبشَت إال أن الذوا بالفرار ، وأصبحت راية احلق و 

  (17)يئس ادلسيحيون عن التبشَت يف اذلند



 

 

 
 :نقدم فيما يلي كبلم اإلمام النانوتوي يف ادلناظرة باالختصار

 

                                          :اإلنسان مخلوق 

ف احلكمة يف معٌت الغرض إمنا تتصل بالشيئ الذي  لكاف من احملتمل أ إذا مل يكن اإلنساف سللوقاً ! نعم        
إمنا صنع ىذا الشيئ لكذا من الغرض ، فأما إذا مل يكن قد صنعو : كاف قد مت صنعو وخلقو ، وأنو لنا أف نقوؿ 

ىل ، فبل ىناك للغرض ، وإن كان أحد أحد ، ومل يرد أحد صنعو ، ومل يعن بو أحد كمثل الرب سبحانو وتعا
كما . والعجيب أف ذوات بٍت آدـ وصفاهتم أنفسهم تشهد بلساف احلاؿ أهنم سللوقوف . اجاتو ػلتاج إليو يف ح

 (18). ستنحل ىذه العقدة عما قريب إف شاء اهلل 

                                       :وحدانية اهلل تعالى 

،  ي يدخل منها يكون متحداً إذا كانت فتحات عديدة ختتلف يف صورىا فإن النور الذإنو ! أنظروا        
أيضا عن غَتىا فيما بينها وعن النور الداخل منها أيضا ، كما أف  –صور الفتحات  –وكذلك دتتاز تلك الصور 

لعامل لو حقيقة النور أيضا يتميز يف حد ذاتو عن كل صورة من ىذه الصور ، أضيفوا إىل ذلك أف كل شيئ يف ا
ود يف نفسو ؼلتلف عن كل حقيقة ، ولذلك فإن الشمس الداخلة من مغايرة عن حقيقة اآلخر رغم أن الوج

النور والصورة ، ولكن النور ال يوجد وحقيقة اخللق ، غَت أف الوجود نفسو ال : الفتحات كما أن فيها شيئُت 
صلي الذي أفاض الوجود على اخللق مجيعا التعدد و يوجد فيو ىذاف الشيئاف فأىن ديكن أف يسع ادلوجود األ

 .ثنويةال

وذلك ألن احلرارة كما أهنا لن تصدر عن شيئ حار بذاتو ، وعن شيئ حار بالغَت ، وأن الربودة لن تشع         
ولذلك فال يسع ادلصدر األصلي للحرارة والربودة تعددا يعارض وحدة . عن شيئ بارد ذاتو وعن بارد بغَته معا

صلي وغَت أصلي ، فلن يتحقق تعدد يف الوجود خيالف وكذلك لن يصدر الوجود عن موجود أ. الربودةاحلرارة و
                                                                                        (19) .الوحدة بالنسبة إىل ادلوجود األصلي أيضا



 

 

                           :الدليل األول على وحدانية اهلل 

أعٍت بذلك أف ادلكاف . ع أحدا سواه يسأف حجم وجودنا ال  إف شلا يعرفو كل منا جيداً ! ون أيها ادلستمع       
الذي يشغلو وجودنا ال يسع وجود أحد سوانا ،  فإذا كاف وجودنا الضعيف اليسمح ألحد بأف يدخل حجمو 

يتسلل إليو ؟ ومن ومكانو ، فماذا ترى عن الوجود القوي الذي ديلكو ادلوجود األصلي ، ىل يأذف لغَته أف 
وىذا ىو السبب يف أنو جيوز . حيز البشرية وال احليوانية وال اجلسمية وال اجلوىريةادلعلـو أف حيز الوجود ال يساويو 

لنا أف نقوؿ عن ذلك كلو بأنو موجود ، ولكنو لن جيوز أف نعرب عن ادلوجودات كلها بأهنا إنساف ، أـ حيواف ، أـ 
، وعلى أنو ليس  من األحجاـ كلها  وضوح على أف حجم الوجود أوسع مكاناً وذلك يدؿ يف. جسم ، أـ جوىر

                                                                                              .ىناك حيز وال حجم يفوقو ويعلوه ، ويعٌت بذلك أنو ليس ىناك معٌت يتضمن الوجود وغَته كليهما

كما يلزم أن نعًتف بأن سفينة ال يسع حيزىا سفينة أخرى وال حركة سفينة غَتىا كذلك فإن حيز الوجود ف      
لن يسع  –الذي دبنزلة حركة السفينة  –د العادلي وإف حيز العطاء الوجو –الذي يشبو السفينة اجلارية  –األصلي 
 (20).آخر أصلياً  موجوداً 

                       :    الدليل الثاني على وحدانية اهلل 

لـز أف يتميز كل منهما عن اآلخر ، وأف  إذا كاف ىناؾ موجوداف أصلياف فصاعداً : وعبلوة على ذلك نقول 
خيتلف كل منهما عن غَته ، وبالرغم من ذلك جيب أف يتحدا يف الوجود ، وذلك ألف إطالؽ كلمة ادلوجود على  

دلا جاز أن تطلق كلمة واحدة من  مشًتكاً فإنو إذا مل يكن . كل منهما يشهد بأف الوجود واحد يشًتؾ فيهما
 .جهة معٌت واحد عليهما مجيعاً 

فإنو إذا وجد التعدد تعددت . وإذا كان كذلك فلزم أن تكون األمور اليت يتحقق هبا االمتياز سلتلفة عن الوجود
 .كشًتور ما عدا الوجود ادل، ولكن ىذا التميز لن يتحقق إال بأف توجد فيهما أم األمور ادلميزة أيضاً 

ولن ؽلكن أن ػلظى بالوجود أحد منهما وحده ،  وذلك ألن الوجود وصف معٌت ، والوصف ال يتحقق إال إذا 
أضف إىل ذلك أنو إذا كاف الوجود وحده يف جانب ربقق شعاع وعطاء وفيض من نفس . حتقق ادلوصوف بذلك



 

 

التعدد يف الوجود الذي كفاه أن يكون  والوحدانية ، وإال لـزالوجود يف جانب أخر ،  األمر الذي يؤكد الوحدة 
 (21.)أنو يوجد فيهما معٌت واحد باطبلً 

 :                          اهلل ليس لو أب وال ابن وال أخ 

وإذا ثبت أن الوجود األصلي ىو اهلل سبحانو وتعاىل فمن البلزم أن ال يكون لو أب وال ابن وال أخ         
فإف ذلك لن ديكن ربققو إال إذا كاف ىناؾ تعدد بالرغم من وجود االرباد يف النوع ، فلـز أف يشارؾ اهلل  .شقيق

اإلنسان أبوه وابنو وأخوه يف بشريتو مع اختبلفهم  تعاىل يف ألوىيتو وربوبيتو أبوه وابنو وأخوه مثلما يشارؾ
فمن البديهي أف يستحيل أف يكوف لو سبحانو أف اهلل تعاىل يستحيل التعدد فيو ،  وقد ثبت آنفاً . شخصياً 

                           (22.)وتعاىل أب وأـ أو أخ وابن

وأضف إىل ذلك أن األلوىية واالحتياج يتعارضان على طول  : الدليل الثاني للرد على البنوة 

و يستجمع احملامد كلها ، اخلط وعرضو ، فاهلل عز وجل ىو الذي لو وجود لذاتو ، وبديهي أن من لو وجود لذات
ألن مجيع احملامد كالعلم والقدرة واجلمال واجلبلل وما إىل ذلك تابعة للوجود ، فإن الشيئ ادلعدوم ال يتصف 

؟ شلا يدل داللة صارخة على أن  ، ويكون عادلاً  أال يكوف زيد موجوداً  – مثالً  –بالعلم والقدرة ، وىل ؽلكن 
أمكن توفر الصفات يف ادلوصوف قبل وجوده ، على ىذا فيجب االعًتاف بأن الصفات ىي تابعة للوجود ، وإال 

اهلل عز وجل يستجمع احملامد كلها ،  وال ػلتاج إىل شيئ ، ألن االحتياج يعٍت أن صاحبو ينقصو ما ترغب فيو 
                   (23!)نفسو ، وىل ىناك شيئ سوى الفضيلة واحملمدة ترغب فيو النفس ؟

 جل منزه عن كل عيب ،              اهلل عز و 

 :                 ومستجمع لصفات الكمال 

، بينما دل على أن اهلل عز وجل الػلتاج إىل أحد يف شيئ ، إذ دل على أنو منزه عن كل عيب ،  وما ذكرتو آنفاً 
ها ربتاج إىل كل –سوى اهلل  –على أف ادلوجودات  –كذلك  –فالعيب يعٍت أن صاحبو تنقصو فضيلة ، ودل 



 

 

اهلل يف كل شيئ ، ألهنا إذا احتاجت إىل اهلل يف الوجود ، فاحتياجها إليو يف الصفات األخرى أوىل ، ألف كل 
 (24.)ىي صفة تابعة للوجود –سوى الوجود  –فضيلة 

            :أو ابنو  اإلنسان المحتاج كل االحتياج يستحيل أن يكون إلها  

 –الحظ أف األرض الربتاج :  كذلك ، فمثبلً   ة للكمال فهو أكثر شيئ احتياجاً لئن كان اإلنسان أكثر قابلي
مث إف احليوانات . إىل شيئ سوى اهلل ، وأما النباتات فهي ربتاج إىل األرض وادلاء واذلواء والشمس –فيما يبدو 

عالوة على ما سبق  –لشرب والتنفس ، وأما اإلنسان فهو ػلتاج إىل األكل وا –ضافة إىل ما ذكر إلبا –ربتاج 
إىل ادللبس ، وادلسكن ، وادلركب ، والعز والكرامة ، وإىل الزراعة ، وادلاشية ، والنقود ، والذىب والفضة ،  –

من البشر  اً وادلعادف ، شلا يؤكد أنو زلتاج كل االحتياج ، لذلك فما أكرب الضالؿ وما أفدح اخلطأ أف يعتقد أف فرد
 !!ألو 

حتياجات كلها ، وانظر ما بو من البول والرباز ، والبزاق وادلخاط وما إىل ذلك من األساخ دع ىذه اال           
                                                              !!إال من الؽلتون إىل اهلل بصلة ، واليعرفون قدره ، وا أسفاه  واألقذار ، ومع ىذا فلن غلرؤ أن يعتقد العبد إذلاً 

األكل والشرب ويغلب بادلقتضيات الطبيعية والقاسرة من البول والرباز  من حيتاج إىل –أيها النصارى  –رأيتم أ
            (25. )أو ابنو ىل بينو وبُت اهلل من قاسم مشًتك ؟؟ فتعتقدوه إذلاً 

 

        :يستحيل أن يكون عيسى عليو السالم إلها أو ابنو 
سلايل العبودية من  أو ابنو كاف أوفر حظاً  إذلاً  –أيها النصارى  –م الذي تعتقدونو إن عيسى عليو السبل        

ودالئلها منا ضلن الناس ، فعبلوة على ما أسلفت من ادلقتضيات الطبيعية القاسرة من البول والرباز إن زىده وورعو 
تكن فيو شائبة من  على أنو ملليل هنار ، كل ذلك يدل وتقواه وخشيتو وطاعتو وعبادتو اليت كان يعيش فيها 

هبا ،  إن عيسى عليو السبلم كانت تتفجر العبودية من جوانبو ، فلم يكن إال مقراً                      .األلوىية
بسبب  –ألعماذلا ، فإن أخفى عبوديتو ، وادعى األلوىية ، كان من ادلمكن أن يعتقده  ومل يكن إال شلارساً 



 

 

 –النصارى  –اقل أو جاىل إذلا ، إال أنو من دواعي األسف أف اهلل عز وجل رزقهم ع –ادلعجزات الصادرة عنو 
، وال ينتهون  م ، فبليرون يف عيسى عليو السبلم إال سلايل العبودية ودالئلها ومع ىذا يعتقدونو إذلاً فهاواألالعقوؿ 

                                                                          (26!)ما ىذا السكر الذي عطل عقوذلم وأفهامهم ؟؟! 

                                           :           عقيدة التثليث والرد عليها 

، فيقول لكم ىذا  حقيقة ال رلازاً  فما أشد الظلم أنكم توحدون اهلل األحد وتثلثونو يف وقت واحد ومعاً      
إف مثل ىذه ادلستحيالت : عن الرضبة باإلنسانية اليت ذبمع بينو وبينكم  صادراً ! ى العبد األحقر أيها النصار 

                                                                                        (27.)يف أساسيات الدين تكفي دليال على فساد ذلك الدين وبطالنو عند أويل األلباب

على استحالة اجتماع التوحيد والتثليث شهادتو على إشراق الشمس ، ومعٌت ذلك أن كل واحد إن العقل يشهد 
من يبلحظ بعينو إشراق الشمس ، كذلك االستحالة ادلذكورة واضحة مشرقة عند العقل ، مث إن االجتماع 

ضعيف ، شلا يثبت  القوي وال: ادلذكور ال يشهد العقل على صحتو بطريق مباشر وال غَت مباشر ، وبدليل عقلي 
يل تدل على صحتهما ختطأ تلك الفقرة ، وال صللتوحيد والتثليث كليهما ، فإن كانت فقرة من نص اإلصحة ا

           (28.)ختطأ شهادة العقل

       

                                      : فقرة التثليث مدسوسة في اإلنجيل 

ة يف اإلصليل اليت تدل على التثليث ىي مدسوسة فيو عند ادلسيحيُت ومن الطريف أن الفقرة الوارد       
<< مَتزا فور >> باعًتاف علمائهم أنفسهم ، فقد صرح كبار األساقفة الذين عنوا بطبع اإلصليل يف مدينة 

ـ ، فقد صرحوا على ىامشو بأف ىذه الفقرة إضافة جديدة إىل اإلصليل ، ال توجد يف نسخو 1870عاـ 
   (29.)ولكنهم مع ذلك يتعصبوف ذلذه العقيدة ويعضوف عليها بالنواجذ القددية ،

                



 

 

 خاتمة البحث :
قد هنض اإلمام ببناء تاريخ ادلسلمُت الثقايف يف اذلند ، وأدرك خطر الردة واإلحلاد الذي أحاط هبم من كل جانب 

يل اجلارف حىت دحض الباطل وانتصر للحق ، ، وصمد يف وجو ىذا الطوفان ، وقام سدًا منيعًا أمام ىذا الس
وصان اجملتمع اإلسبلمي من خطر زلدق بو يف القرن التاسع عشر ادليبلدي ، قد فتح اهلل عليو بابًا من العلم 
واليقُت ، وشرح صدره خلدمة العلم والدين يف ىذه الببلد ، عندما كان االصلليز قد احتلها وأراد أن ػلوذلا من 

إىل مركز ادلسيحية وادلبشرين ، وقد أكرم اهلل اإلمام بأنواع من الكفاءات وادلواىب اليت ساعدتو  ببلد ادلسلمُت 
كثَتاً يف أداء دور البطل ادلغامر يف معركة احلق والباطل ، فربز على مسرح التاريخ اإلسبلمي يف اذلند كعامل كبَت لو 

ومعارف الكتاب والسنة ، وحكمة بالغة يف اجلمع بُت  يد طوىل يف الدعوة واجلهاد ، ونظرة أوسع يف دقائق العلوم
 (30).خَتي الدين والدنيا

واإلمام النانوتوي كان يؤم كل قرية أو مدينة ؼليم فيها ادلبشرون لتبليغ دعوهتم ، فيناظر معهم أمام مجع من الناس 
 .ويهزمهم بدالئل قوية وحجج اليسع إنكاُرىا

ملهم عن صلاح ادلهمة اليت جاءوا هبا ، حىت يئسوا عن التبشَت يف اذلند ، واستمر يف كسر شوكة ادلبشرين وقطع أ
   (31).ورأوا أن تربة ىذه الببلد التصلح للبذرة اليت بذروىا ، وسوف ال تؤيت ذلم أكبل

 وبعد الشيخ رمحة اهلل الكَتانوي شاء اهلل أن يبقى اإلسبلم يف اذلند على كيانو األصلي مع كل خصائصو وشليزاتو ،
فظهرت آنذاك مجاعة للعلماء ادلصلحُت الذين قاوموا التبشَت ادلسيحي يف اذلند بكل ما ؽللكونو من قوة ومواىب 
وقدرات ، وعلى رأسهم كان اإلمام زلمد قاسم النانوتوي رمحو اهلل تعاىل ، لقد سجل الشيخ يف ىذا اجملال من 

ح والتجديد يف اذلند  ، وقد وقعت بينو وبُت علماء روائع اآلثار والبطوالت ما يُعد أمجل صفحة لتاريخ اإلصبل
ادلسيحية وادلبشرين معارك حامسة وانتهى األمر يف مجيعها على صلاح الشيخ الباىر مبشية اهلل سبحانو وتعاىل 
وأهبض كواىل التبشَت ادلسيحي ، ومل ترفع ادلسيحية يف اذلند بعد ذلك مثلما كانت قبل رلهودات الشيخ اإلمام ، 

نسلم أن ادلسيحية والتبشَت ادلسيحي كبلعلا موجودان يف اذلند اآلن ولكن من البديهي أهنما أصيبا بشيئ   ضلن
كبَت من الضعف واالضلطاط ، واحلق أن للعاملُت يف ىذا اجلال دالالت وتوجيهات يف سَتة اإلمام ، ومسلمو 



 

 

بقاء اذلوية اإلسبلمية واحلضارة اإلسبلمية ، اذلند بل مسلمو آسيا كلها لن يزالوا مدينُت لئلمام النانوتوي يف 
 . ومآثره صارخة بأعلى صوهتا على قيمتها ومكانتها وإن ال نصغي إليها لغفلتنا وسباتنا

وتضيئ للطالبُت غايتهم وىي التزال إن الشمعة اليت أضاءىا الشيخ يف اذلند التزال تنَت السالكُت طريقهم ، 
  عاصَت الظلماء على مر األيام والعصور.تقاوم العواصف اذلوجاء وتبارز األ

العظيم احملدث الفقيو ادلتكلم   تويف ىذا اإلمام ادلؤيد ادلسدد ادلتبحر النحرير خريت ادلناظرة والكبلم ، والعامل الكبَت اجملاىد
عد حياة عاما ب ٩٢ـ عن عمر يناىز الػ٧٨٨١/ابريل/٧١ىػ ادلوافق لػ٧٩٢١/مجادى األوىل/٤بديوبند بعد صلوة الظهر 

حافلة بالكفاح والتضحيات ، وأعماؿ جليلة تذكارية وروائع البطوالت ، وصلى عليو صبع حاشد من الناس ، ودفن 
 (32.)بقطعة أرض عرفت بادلقربة القامسية ، وىي تقع يف الشماؿ الغريب للجامعة 

 وهلل احلمد أواًل وآخراً وصلى اهلل على نبيو ادلختار صلى اهلل عليو وسلم.
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 :         المراجع والمصادر
 
 (ببل عام مكتبة دارالعلوم ديوبند ،: ط )،  مناظر أحسن ، سوانح قامسي -الكيبلين:    1

، مبدينة كاندىلة اذلند ،  مكتبة النور: ط )،  نور احلسن راشد ، سَتة اإلمام النانوتوي -ندىلويالكا:  2
 (م 2000

 (م 1943  ادلطبعة النظامية بدايون ، : ط )،  ، ادلستقبل الزاىر للمسلمُت السيد طفيل أمحد : 3
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                           (، بال عاـ مكتبة دار العلـو ديوبند)ط : ،  السيد زلبوب ، تاريخ دار العلوم ديوبند -الرضوي:  6

 (م 2007خ اذلند ديوبند ، أكادمية شي: ط )،  النانوتوي قاسم ، حجة اإلسبلم:  7
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