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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 نادكذلا ىوالرد عل نانوتوىالاإلمام 
آلو وصحبو أمجعُت  ىسيد ادلرسلُت ،وعل ىاحلمد هلل رب العادلُت ، والصالة والسالم عل

 أما بعد!۔يوم الدين  ديةإىلهب تدىكل من دعا بدعوتو،واسنت بسنتو واى  ىعل،و 
ىل اذلند، أرقاب  كوا علىة اذلندية وسبلّ بو القارّ شِ  ىبو علإن اإلنكليز ادلستعمرين دلا تغل  

اذلند  من الربيطانية إىلا يبعثون ؤو وبد،عقوذلم ىل ذلم السيطرة عله  سَ تُ طيطًا زبطوا خطّ 
يف مسَتة ًا فاعاًل فيصبح ىذا العمل عنصر ،لديانة ادلسيحيةبابشَت تالب يقومونقساوسةً 

ىاء من عندىم ضد ادلسلمُت اذلندوس بدُ  أثاروا مهنإِ  ىأخر  االستعمار الربيطاين ،ومن جهةٍ 
 طويلةً اً ندقروناذلالذين حكموا ليصيدوا عصافَت معدودة بنبل واحد ،وذلك أن ادلسلمُت ىم

 وبسياستهمه البالد،ىذ ىاسية عندماىجم االستعمارعلمة سييم قِ ،فكانت ذل مديدةً  داً دَ ومُ 
ف ادلسلمون يف مجيع ويتخلّ  ،اً واقتصادي موا سياسياً نادك أن يتقدّ لهمنحوا فرصة لادلاكرة

قتصادي ،علسوايف آذاهنم أهنم ندوس يف اجملالُت السياسّي واالم اذلوعندما تقدّ  اجملاالت،
وأثاروا فيهم رغبة يف ادلناظرة مع ادلسلمُت وأوجدوا لذلك  ،اً لون ادلسلمُت ديانة أيضيفضُ 
 ۔ت بامناس

 ا تشاند‘‘م يف قرية 1876يوما ۸يوم ’’ اهلل احتفال التعرف إىل‘‘قد فبشأن ىذا عُ 
(بدعوة بعض shah jahanpur)’’رشاىجهانبو ‘‘(اجملاورة دلدينة Chandpur) ’’ربو 

بتائيد من (و Nolis“)نولس”والقس  (Peyarelal)“.اللبياري ”اإلقطاعيُت اذلنادك 
لون اإلعالنات العامة ادلمثّ  عن طريق يودعي للمشاركة ففُ “ورج رابرت ج”حاكم ادلديرية 

فيو بتحقيق ديانتهم وساىم  قومواي حىتندوسية،اإلسالم وادلسيحية واذللكل من الديانات،
وحده وإمام  جيس، فريدعصره،نرأسهم وحيد دىره ىوكان عل ،فيو عدد من علماء اإلسالم
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 حضرة ىلقفأ ،ثراه وجعل اجلنة مثواه النانوتوي طاب اهلل  1تو حضرة الشيخ زلمد قاسموق
باهلل والتثليث  من اإلشراك يف إبطاِل ودحِض كل   جداُ يف ىذا االحتفال زلاضرة قيمة  اإلمام

 ۔ة واذلندوسيةيمن العلماء ادلسيح أفحمت كالا ،وإثبات التوحيد
ادك ان اذلنكبَت من األساقفة وكهّ دد ع وشهد فيوقدىذااإلحتفال عُ اً أيض ويف السنة التالية

حول مواضيع الوجود رائعةً اإلمام النانوتوي خطبةً  فيو ىمن علماء ادلسلمُت وألقوعدد
ضوء أدلة دوىا يف يد والتحريف يف اإلصليل مل يقم أحد من الكهان والقساوسة ليفنّ حتو لوا

لوآمنا خبطبة آلمنا هبذه اخلطبة اليت كانت تاخذ :” اوسةقال القس احلضور حىت تُقِنع
 2“جامع القلوبدب

 براديش : بوالية أتر “روركي”مناظرة مدينة 
ة ر م بعد ما قفل اإلمام من رحلة احلج والزيا ۵۸۱۱ادلوافق  ها۵۹۲۱يف سبام عام 

قبل أ“ 3سرسويت ديانند”أن الباندت بلغو،مدة عليوومل يزل  ةَ دّ جَ يف  مرض شديد بوأصيب 
ينفث عن مسوم وطعون يف اإلسالم وأيب من (وجعل Roorkee“ )روركي ”مدينة  إىل

نو الػلضر ادلوعد إال مع اإلمام النانوتوي لعلمو أ علماء اإلسالم من حدادلناظرة مع أ
 ۔وادليعاد دلرض اشتد بو 

يف مجاعة من  “روركي” انيو من مرض وضعف وصل إىلعولكن اإلمام رغم ما كان يُ 
من كل صوب وحدب طامعة يف االستماع لكالمو  ى  صو ووصل إليها خالئق ال ربُ أصحاب

 يَ بشروط واىية ومارضِ  للفأخذ يتع،أعُت الناس ىقاش علالن   ودعا الباندت إىل۔وطازلة إليو 
                                                      

1
 124ص7ِِّّفليراجعِّلترجمتهِّالموجزةِّالجامعةِِّّإليِّنزهةِِّّالخواطرِّللشيخِّعبدِّالحيِّالحسنيِّجِِّّىِّحولِّحياتهِّالطيبةفتِّكتبِّشت ِّل ِّأ 

 
2
 145رزكشِ يشبئخ دٕٚثُذ نهشٛخ انًفزٙ ػضٚضانشدًٍ ص:  
3
 زًذا يٍ انذٚبَخ انُٓذٔٔعٛخ ا نز٘ اخزشع دُٚب جذٚذا يغْٕسواميِّديانندِّسرسوتيِّ"احدِّرجالِّالفكرِّفيِّالديانةِّالهندوسيةِّ,ولهِّمولفاتِّ.  

 جشد يُبظشاد ٔيذبٔساد ثُّٛ ٔثٍٛ ػذد يٍ ػهًبء انًغهًٍٛ ال عًٛب “ٔٚش٘ انزُبعخ “انكزت انًمذعخ نذ٘ انُٓذٔط ”ٛذاد انفٔكبٌ ٕٚيٍ ثب

 انشٛخ يذًذ لبعى
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 و اإلشفاقُ قد أشرب قلبَ  للتذلل بعد ادلناظرة معو فإنو رضةً أن يكون ىو عُ من بادلناظره خوفا 
ا إال أن يلجأ مناصً جو وإتقان براىينو فلم يرَ جَ وتو العلمية الباىرة وسطوع حُ مارأي من قبعد

 ۔يًتقب  بالفرار فخرج منها خائفاً 
 1:“قبلو ظلا ”و يف بداية كتابو نفسُ  مكما كتب ذلك اإلما

 م۵۹۲۱يف أواخر رجب سنة “ روركي”دبدينة “يتديانند سرسو ” 2إنو ورد الباندت
طلب من بعض أحبائي  ىعل فبناءً ،وس األشهاد ؤ ر  ىم علاإلسال إىل اعًتاضاتٍ  وووجّ 

يف  رغبةً  يوماً  فيها بضعة عشرَ  إليها يف أوائل شعبان ومكثت اإلسالم وصلتُ  ىعل ومحيةً 
وأجيب عنها دبرأي من مجاىَت أمسع االعًتاضات من الباندت نفسو؛أن  وقد وددتُ ،ادلناظرة

ف يف طّ يف ادلكر،وتل احةادلناظرة،فافنتّ س ىلء علي أن ينزل إغَت أنو مل غلرُ ،الناس ومسمعٍ 
حو فتضانو قد حان افلما رأي أزلضر من اجلمع الغفَت من الناس و اعًتض يف نّ ،إليَ احلِ 

ل : سئل عن السبب قاودلّا اشًتط أن اليشهد يف رللس ادلناظرة أكثر من مخسُت رجالً 
 فتنة واالضطراب ! ال خشيةَ 

 ’’بسيار  نوبدر را  هبا  ےئخو ‘‘3*
اهتا هبدوء وطمأنينة وذكرنا ت فعاليّ فلما ذكرنا لو ادلناظرات اليت عقدت يف ادلاضي وسبّ 

دعواه دون أي برىان  ىعل وإظلا ألّ  ۔مل يستطع جواباً الستعدادات اليت تتخذىا احلكومة،ا
 (ى)انته فرار من ادلناظرة.

 ل اجلبال وبينهّن حتوفلقُ      ودوهنا داسع كيف الوصول إىل*
هو من د مجيع ما وجّ فيو الباندت وفنّ  ىاإلمام زلاضرات يف احلفل العام وربدّ   ىقفأل

                                                      

1
 ۷۲ لجهّ ًَب ص    

2
 دجش انذٚبَخ انُٓذٔعٛخ ٔ ػبنًٓب  

3
 فٙ  انًمبنخ كهٓبـ ْزا سيض ثؤَّ يذسط يٍ لِجم انجبدش  
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 ىا عليو وأبدي الصريح عن الرغوة : رداإلسالم واالنتقادات اليت أو  االعًتاضات إىل
 ىم كعبو وىم بت كده سنگ رِه ما بود

 رفتيم وصنم بر سِر زلراب شكستيم
 ۔لو دباقات لو أعناق من أحبو وأبغضو وآمنوا فذلّ 

 وراءَ ايً اإلسالم َجرْ  تو ضدّ من تسويال(وبث Meerut)تمَتو ”مث نزل الباندت دبدينة 
وخبط خبط عشواء وركب منت عمياء  ه ماشاءة فتفوّ الزائف لسمعوالفخر الكاذب وا

 حضراإلمام ىذه ادلدينة أيضا : كأن الباندت يقول يف نفسو ف
 ادلستهام   شوق ادل   قبة ا مر     أراقب وقتها من غَت شوق

 أبنَت الدىر عندي كل بنت
  ِمن الزحام أنتِ  فكيف وصلت 

ألن الباندت مل ؛ع احلاشداإلسالم يف اجلم ىن االهتامات علد مجيع ما أورده موفنّ 
  لِ يَ ر يف شيء من احلِ ص  قَ رأي من الناس وخلع جلباب احلياء فلم ي ُ م ىيرض دبناظرتو عل

 أوكنت تعلم ماتقول عذلتكا   ٍتلو كنت تعلم ماأقول عذرتَ 
 وعلمُت إنك جاىل فعذرتكا   لكن جهلت مقاليت فعذلَتٍت

يديو انتصار االسالم الذي كتب اهلل  ىعل الرأس وتّ  مام النانوتوي منها مرفوعَ إلافرجع 
 ۔تقوم الساعة ولوكره الكافرون  لو البقاء واالنتصار حىت

 كتابة مجع ىذه الردود
سقط رأسو م“نانوتو ” إىل ومث اذبّ  ومكث فيها أياماً يوبند د اإلمام إىلعاد وبعد ادلناظرة

حدعلا إلزامي أ كل اعًتاض منهاردين:  ىعل ة وردّ العشر و اتاعًتاض ىعل حيث كتب ردوداً 
وقد مجع تلميذه الشيخ فخر احلسن الكنكوىي ىذه الردود كلها يف كتاب وثانيهما ربقيقي،

وأفرد باالعًتاض احلادي عشر  ،االهتمات قناعاً عن ىذه  وكشف“سالم انتصار اإل”مساه 
تبو كُ ،و وكالعلا يف اللغة األم :األردية“لو ظلا قب”الذي كان يتعلق باستقبال الكعبة ومساه 
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 هت أنظارُ األبصار فاذبّ  حبمد اهلل كما يروق النواظروغللو جباللة قدره وإمامتو فجاءتشهد
 ۔تموا بو ىالعلماء إليو وا

يص ماأورده من من ىذين الكتابُت وحاول تلخ ساً مقتب ىذا لباحث بعملوقام اوقد
وأنا مستمد ادلعونة ،ن الًتمجة احلرفية ما استطاعالردود حبيث الؼلُِلُّ بالفهم ومل يتجاوز ع

قنا حبسن إليو أن يوفّ  والصيانة واللطف والرعاية من اهلل رب األرضُت والسموات ، مبتهالً 
نو مسيع ادلمات إ يف االزدياد حىت ا دائماً نا أنواع الطاعات وأن يهدينا ذلر لالنيات ، وأن ييسّ 

 ۔قريب رليب الدعوات 
 ( 1)اإلسالم باالغلاز :. هة إىلوضلن اآلن نستعرض ىذه الشبهات ادلوجّ 

 االعًتاض األول
  اهلل ليس بقادر مطلقاً 

السرقة  ىنفسو وال عل إماتة ىلكنو ال يقدر عل ۔ قد ادلسلمون أن اهلل قادر مطلقاً تعي۔۵
 ؟ مطلقاً  فكيف يكون قادراً 

  (2)الرد األول.
، وجب أن يكون مقيداً  ، فإن كان قادراً مقيداً  كان قادراً   مطلقاً  إن مل يكن اهلل قادراً 

 3د ال بد لو من مطلقٍ أن كل مقيّ  ىدبا أنو قد اتفق ادلناطقة عل ؛مطلقاً  فوقو من يكون قادراً 
 ۔ضرورة كون كل مقيد ربت مطلق ىعلبداىة  وأن العقل يدلّ ۔

ع يستلزم استخراج شيء صغَت يوالتقطال أن التقييد عبارة عن التقطيع،وبيان ىذا اإلمج
والشيء الكبَت  ۔ع يف الكليات فالشيء الصغَت يكون مقيداً يالتقطيكن فإن ۔من شيء كبَت

                                                      

1
 ..ٔجٕاة رشكٙ ثزشكٙ ٔ لجهّ ًَب (٘ )اَزظبس اإلعالو ت اإليبو انُبَٕرٕدش فٙ َمم ْزِ االػزشاػبد ػهٙ كزٔلذ اػزًذ انجب  

 67ٔساجغ  جٕاة رشكٙ ثزشكٙ ص:    24اَزظبساالعالو ص  2

 
3
َب ٛذ  لذ فًضال ارا يب ٛال ثذ يٍ ٔجٕد االؽالق لجم انزمٛ،ٔأ ششؽ أ اعزضُبءانًمٛذ :يب فّٛ لٛذ ٔال ششؽ ٔالأعزضُبء: ٔٚكٌٕ فّٛ لٛذالانًطهك :كم يب 

    ـٛذامظٛش انًطهك يٚ نُبؽك فؼُذئز  ثب –ْٕٔ يطهك –انذٕٛاٌ 
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 ۔ وال استثناءٍ  د بقيد وال شرطٍ ي  قَ : ألن ادلطلق ىوماالي ُ يكون مطلقاً 
ليو شهادة العقل وإمجاع ومجلة القول أن كل مقيد ال بد لو من مطلق، كما تتظاىر ع

ولزم القول بقادرمطلق  ،اً دمقيّ  كان قادراً  ،مطلقاً  قادراً  ن مل يكن اهلل تعاىللذلك فإادلناطقة؛
ق ما تعلّ  ىعل__ ،إماتةنفسو وإماتة غَته ىيقدرعلأن ودلاكان القادر ادلطلق وجب لو  فوقو،

ة : النو كل أحد عليو احليا 1ومفيضابل إماتة نفسو وإماتة اهلل  ىعل_كان قادراً و الباندتب
األرض النور فهي تستطيع كالشمس سبنح الصفة اليت منحو إياىا، داً حَ يستطيع أن يسلب أَ 

سلب نور األرض  ىالقمر ال يقدر علنوراألرض الذي منحتها إياه ،و _هاتِ كَ حبَر أن تسلب_
الوجود واحلياة صفتان ، فمن سلبها أحدا كان ىو أن  ي  لشمس إياه،وبديهِ الذي منحتها ا

 ًً  ۔عب لعبة من اللُّ  ةح األلوىيّ بِ صْ تُ  الذي منحو إياعلا ، إذًا
يستلزم إنكار ألوىية ،كون اهلل قادرا مطلقا قول عظيمعدَم االعًتاف ب القول أن   ىصار  قُ 

 رُّ موات يتفطرن منو وتنشق األرض وزبِ تكاد الس*ال قدرتو الكاملة فحسب ) اهلل تعاىل
 .( اَ اجلبال ىدّ 

: إن من الواجبات العقلية أن يكون وجود اهلل تعاىل من ُصنع مام إلخالصة ما قالو ا
ذا كان قادرًا مقيدًا لزم إف ن يكون قاداًر مقيداً أبالقدرة ادلطلقة وجب إذا مل تِقرُّوا لو ذاتو, ف

 ,ئوفناإ ىاهلل عل ةة قدر لقًتضكم تتضّمن القدرُة ادلطمف ىالقول بقادٍر مطلق فوقو, وعل
  ن اهلل تعاىل زلتاج أنفسو, فثمرتو  ىفاضة احلياة علإ ىنو قادٌر علإوعلى ىذا ُمسّلٌم لديكم 

ىل إيُّ صلة بالعقل , ودفع أمستحيل و ليس لو ىل غَته يف وجوده, و ذلك إ نعوذ باهلل  
فاّتضح بذلك استحالة مفًتضكم و ال سبيل لكم ’قّيداً ىذه االستحالة قوُلكم بكونو قادراً م

    ارة القّهارةعًتفوا لو بالقدرِة ادلطلقة اجلبّ أن ت الّ إ
 الرّد الثاين:

                                                      

1
ّ إنٛكى يسرى نّ ثبنمذسح انًطهمخ فكًبإَّ ـ ػُذكى ـ لبدسػهٗ إيبرِخ َفغّ فكزنك ْٕ لبدًس ػهٗ إدٛبء َفغّ فئَّ إرا ألش   ٍ االػزشاع يب ٔجٓ زى ٔإال ٚزٕج 

 ـإنُٛب
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ادلفعول كل منهما و (ومفعول )منفعل(، والفاعل  ثرٍ ؤ )م لكل فعل )تأثَت (من فاعلِ  د  بُ ال
ن نقصان قابلية ادلفعول أوعدمو ال واعلم أمن حيث الزيادة والنقصان، ار ا وتأثّ يتفاوت تأثَت 

نقصان  ي إىلدّ يؤ وكذلك نقصان تاثَت الفاعل ال۔نقصان قابلية الفاعل أوعدمو  ي إىلدّ ؤ ي
ة ٓ  الشمس فاعلة كاملة التاثَت وادلِرافإن  ،ةآر الشمس وادلِ  ىأما تر مو،صالحية ادلفعول أوعد

ناقص القابلية، ولو  منفعالً كان  مكان ادلرأة، فلو فرضنا حجراً  املة االنفعال،منفعلة ك
نفعال معدوم القابلية،ففي كال الوجهُت ةكان مٓ  راادلِ  بدل ،أوصوتاً  اءً أوىو  اً فرضنا روح

 ۔الشمس وفعلها  نقصان إشراق ادلنفعل أوعدمها إىل نقصان صالحية ىيتعدّ  ال
فاعالكان ادلنفعل كامل _كان الشمس مَ _ادلرآة منفعلة ،والطاجن األسود ن فرضنافإ

ل كان ادلنفع  _بدل الشمس_لقمروادلصباحمعدوم الفاعلية وإن فرضنا القابلية والفاعل ا
 )1(۔والفاعل ناقصاً  _كامالً   ةُ آ_ادلر 

ر مفعول القدرة و علم أن القادر فاعل القدرة وادلقدفليُ  دةً هّ مة شلُ فلما صارت ىذه ادلقدّ 
 فإن فرضنا مكان فعول كاملُتوادلوادلمكنات مفعولة،كان الفاعل  فاعالً   تعاىلفإن كان اهلل

وإن فرضنا  ،ما ىو والفاعل ناقصاً ك  كان ادلفعول كامالً   ٍّت  جِ أو  ملكٍ ك  لقومن خ اهلل واحداً 
وإن كان فاعل القدرةىواهلل وكان  أو اجلمادات كان معدوم الفاعلية، من احلجارة شيئاً 

 3ادلفعول معدوم القابليةو  كامالً الذاتية _بدل ادلمكنات_كان الفاعل   2اتادلمتنعادلفعول ىو 
،وإن كان ادلفعول ىو ادلمتنعات بالغَت بدل ادلمكنات وادلمتنعات الذاتية ،كان الفاعل  

 ۔كامال كما ىو وادلفعول ناقص القابلية
ألن  شيئاً  من قدرة اهلل تعاىل هوره بالقدرة فذلك ال يضرّ ظ مّ فادلستحيل إن مل يتِ 

                                                      

1
 29ع ػهّٛ،فبَظش اَزظبس اإلعالو ص:طٕس  ٔفش   رغغ  ٔلذ أػخ انشٛخ اشزٛبق أدًذ سدًّ هللا نٓزا األطم     

2
 ـيب ٚغزذٛم ٔجٕدِ كبجزًبع انُمٛؼٍٛ فئَّ  ال ٚكٌٕ جًغ اإلصٍُٛ ثبإلصٍُٛ خًغبً ْٙ انًًزُؼبد انزارٛخ:   

3
 ـًطهمخ أ٘ الٚزؤص ش  ثبنمذسح ان  
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خذ بالظن ، ويدل ىذا ؤ ك بالعقل ويُ درَ إن ىذا شلا يُ و  ةً ادلستحيل بنفسو ال ػلمل مقدوري  
 1۔أنو ال يدرك ىذا الفرق البُّت  ىاالعًتاض الذي أثاره الباندت عل

 ألناس رأوه باألبصار     :    موإذامل تراذلالل فسل  *
 وذلك اليقدح يف قادرية اهلل شيئاً  ألنو مستحيل، ،ليس مقدوراً  فكذلك موت اهلل تعاىل

 ۔؟مطلقاً  قادراً  فلم اليعترب
نطاق عمٍل يدوُر حولو رحاه, فإن مل يظهر أثره خالصة ما قالو اإلمام: إنّو لكل صفة 

بادلقدورات وادلمكنات كذلك نطاق القدرة زليط فو عيبًا فيو, دون ذلك ال نعتربه نقصًا 
   ص من كماذلا شيئاً فإن مل تتوجو إىل احملال وادلمتنع ال ينقُ 

  :اعًتاض السرقة
فهمو من ادلقدمة السابقة وذلك أن السرقة عبارة اعًتاض السرقة فمن السهل أن نَ  أما

مايف الكون ىو ملك اهلل  فكلّ ۔اهلل تعايل  عن أخذ مال الغَت ، وىو معدوم بالنسبة إىل
فُت ؛ألهنم مارسوالوظيفة ،واهلل للموظ   لكاً ه الوظيفة من الراتب يعترب مِ رُّ دِ وكيف؟ فما تُ  تعاىل
كذلك كان مال الغَت لو ؟ فإن كان األمر  اليكون مالكاً خالق كل شيء فكيف  تعاىل

 قت السرقة ؟فكيف ربقّ  زلضاً  معدوماً 
 (2).االعًتاض الثاين

 من أزل الشيطان ؟
غريو بادلعاصي واألعمال السيئة ولكنا اإلنسان فيُ  لّ ضِ يعتقد ادلسلمون أن الشيطان يُ 

 ۔ئة بل األنسان بنفسو يقارف السوء قيدة خاطِ و ؟ فهذه عالشيطان وأضلّ  لّ نسأل من أز 
 الرد األول 

                                                      

1
 ـ85ص: ٗثزشككٗ ٔساجغ،  جٕاة رش 28اَزظبس اإلعالو ص:  

 34ص االعالواَزظبس ( 2 ) 



 

  
 

9 

 

9 

اب يكاالرت  ل  زِ ك لو من مُ درَ نو اليُ أ ن االرتياب يف وجود الشيطان وإزاللو وإغرائو ادعاءً إ
يف إشراق األرض  كّ وكالش   ،ناً سخّ مُ ا أن النار الصلدذلااحتجاجً ،ادلاءيف تسخُت النار 

م إنكار وجود ىذا يلز  ى،فعل راً نوّ ومُ  شرقاً ذلا مُ  بأن الشمس الصلد بالشمس استمساكاً 
 ىبناء عل_شمس، بل وغلب لتسخُت ادلاء بالنار وإشراق األرض باوالشمس وزبطئُة النار 
أن يقال ىنا   وجود اخللق يف الكون ،فجديرٌ  و ليس لو خالق وإنكارُ نّ كار وجود اهلل أان_ىذا

 أ ادلخلوقات بنفوسها دون أيّ شَ نْ لك ت َ ر أعمال السوء كذاباشِ كما أن اإلنسان بنفسو يُ 
 ۔خالق 

 !’’العينُت وػلك وبيضَ  ىفما تر *‘‘
  (1).الرد الثاين

 ذلافتكون ومصدرا ،بصفةموصوفالذاتو واحدٌ ن ،وذلك بأن يكو  ى  عدتُ ن الصفات سبتّدو إ
 صفة الوجود وانتشرتْ  تْ مثال امتدّ  ،فيستفيد منو يف الصفةوأماغَته لو الصفةمن صنع ذاتو،

نع ذاتو وأما غَته فيستعَت تصف بصفة الوجود ومصدر لو فالوجود لو من صُ ذلك بأن اهلل مُ و 
نع فالنور ذلا من صُ النور بأن الشمس مشرقة لذاهتا ومصدر النور  وامتدّ  ۔ من صفة وجوده

 (2).تفيد منهاسيذاتو وماعداىا
لقول ا ى  قصار  (راً اختصاه غرّ  ىم ىنا الكالم يف إيضاح ادلثال فطويناه عل)وبسط اإلما 

ذات  بصفة مث تنتشر ىذه الصفة وذلك بأن أشياء كثَتةلذاتو  أنو يكون واحد موصوفاً 
كذلك يتم بأن يتصف   ،فالضالل صفة من الصفات وامتدادىامنهاوتستفيد قابلية تتناول

الصفة ويلتحق بطائفة من  منو ىذه ىالل لذاتو ،ومن عداه يتلقّ واحد بصفة الض
،ومن غَته من الغاوين يأخذ ل لذاتو ىو الذي نعرفو بالشيطانوف بالضال،فادلوصالضالُت

                                                      

 ۵۳اَزظبس اإلعالو ص  ( 1)

 53اَزظبس اإلعالو ص  ( 2) 
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 ۔ون ضلّ منو صفة الضالل فيَ 
 (1)شبهة

من السفهاء أن الضالل يف الشيطان إن كان من صدر أحد ق إىلن ادلمكن أن يتطرّ م
 مل تكن الضاللة من اهلل تعاىلت ألوىية الشيطان،وإن اهلل لزم الضالل يف اهلل وإال فتحققّ 

 ؟ ق اهلل تعاىللْ التكون ىذه الصفة سللوقة هلل فإن تكن سللوقة هلل مل يكن الشيطان من خَ 
 الرد عليها 

أن يكون ىو  ىشيء يقتض لقُ خَ  دور واخللق ؼلتلف أحدىا عن اآلخر،أقول: إن الص
 ۔منو  يف ادلصدر مث يصدرُ  يف ادلخلوق والصدور يستلزم أن يكون الصادر موجوداً  معدوماً 

ىذا فالوجود  ىوعل يئات قد خلقها اهلل تعاىلوالس من اهلل تعاىل تْ ات قد صدرَ نَ سَ فاحلَ 
،فلو  واألصوات الكريهة والبول والرباز كل ذلك قد خلقها اهلل تعاىل الّسيئةُ  َتُ القبيحة والس  

أن يكون الشيء ادلخلوق من اهلل كالصدور ،مل تكن ىذه األشياء كلها  ىكان اخللق يقتض
 ،فإن كانت ىذه األشياء كلها سللوقة هلل فهل من عيب يف خلق الشيطان سللوقة هلل

 ضاللة ؟للِ 
إن معٌت اخللق ؼلتلف عن معٌت الصدور فاخللق ىو أن يكون فحوى ما قالو اإلمام:

ىف ذات اخلالق مث الشيئ معدومًا يف ذاِت اخلالق مث ؼللقو, والصدور ىو أن يكون موجودًا 
فعلى ىذا خلق ا اهلل تعاىل واحلسنات صادرةمن ذاتو عز وجل,يصدر منو, فالسيئات خلقه

ريد اهللُ الشيطاَن و أودع فيو السيئات
َ
   الضالُل والسوُء ىف العامل فانتشر من ىذا ادل

 االعًتاض الثالث 
 ( 2).عقيدة النسخ خاطئة

                                                      

 53 فهٛشاجغ اَزظبس اإلعالو ص (1)
2
 أٚؼب۔ ۵۳ص   
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قل وال ىذا شلاال يدركو العتنسخ وتتعَت،و  أن أحكام اهلل تعاىلعقائد ادلسلمُت  من
نسخ وال تتغَت ره ليست كأوامر الناس ،فهي زلكمة ثابتة التُ يستسغيو ،فإن أحكامو وأوام

  ۔أبدا 
 (1)الرد األول :

تبديل يف شلا ال يستسيغو العقل فالتغيَت وال عاىلإن كان التبديل والتغيَت يف أوامر اهلل ت
مفسدة )وىي  دي إىليؤ مو العاقل كذلك ،فإن النسخ يف أحكامو سلّ شلا ال يُ  إرادة اهلل تعاىل

ىذه ادلفسدة  ن فالنسخ والتبديل يف ارادتو يتضمّ  (اهلل تعاىل م نسبة سوء الفهم إىليف زعمك
مر ذلك أن األ ومعٌت،الًتوي الفهم و ىعلف تتوقّ    كأمره وحكمو    ،وإرادتو تعاىلكذلك

بعد الًتوي  مّ كذلك إرادة شيء اظلا تتِ  ،ي فيووّ بعد فهمو والًتّ  يتمّ بشيء واحلكم بو اظلا
واإلمراض بعد اإلصالح ،والبالء بعد الراحة  ،ىذا اإلماتة بعد اإلحياء ىو ،فعلوالتفكَت في

 ۔يتمكن اهلل منو ك كل ذلك من األحوال ادلتغايرةالالعكس من ذل ىوعل
 ’’وبدخشاين  شَتازي  نسبتِ   است ےيك *‘‘كو 

 ذ إرادة األوىلنفّ  إن اهلل تعاىلفإن ىذا تبديل ونسخ يف إرادتو فينبغي لكم أن تقولوا :
 ة!)نعوذ باهلل منو (يّ دون تفكَت وروِ 

 (2).الرد الثاين
ب ألجل تغَّت ادلصلحة فالطبي ىأ ،وأخر األول تارة ألجل اخلط ل احلكمُ األصل أنو يتبدّ 

وقد  ىبأخر  األوىل الوصفةَ  -خطئو ىبعد االطالع عل-لبدّ يف تشخيص ادلرض فيُ  ئطقد ؼلُ 
 ىف علتوقّ عزه وأحكامو شلا يُ  جلّ دلريض فالفسخ والتبديل يف أوامره أحوال ا إىل ذلا نظراً يبدّ 

                                                      

1
 أٚؼب 40ص   

2
 أٚؼبً  40ص   
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 1۔أخطأ فيو مصلحة ال انو تعاىل
 إذا ساء فعل ادلرء ساء ت ظنونو*
 مٍ من توىّ   ده ما يعتا   قصدّ   و

 اإلعًتاض الرابع
 عقيده ادلسلمُت يف شأن الروح خاطئة

 ىالعامل السفل إىل تْ دَ رَ وَ  اهلل روحامر فإذا أ بلُ يعتقد ادلسلمون أن األرواح موجودة من ق
 ۔امتثااًل ألمر اهلل تعاىل

يشاء  لقها مىتؼلَ  خلق األرواح دائماً  ىقادر عل بل اهلل تعاىل ،ر كذلكوليس األم
يُت ونصف بليون وغلري اجملازة عن طريق لدنيا، واألرواح عددىا أربعة بالا ويبعثها إىل

 ۔التناسخ
 (2).الرد األول

خلق األرواح  حتياج إىلالأمور،األول: عدم ا ل يف ىذا االعًتاص ثالثةُ ما قي ىفحو 
األمر  ىالثالث: التناسخ أما الرد عل ۔بليونالثاين:عدد األرواح أربعة باليُت ونصف  ،سابقاً 

فاهلل  وحُت أن ال ؼللق شئيًا قبل االحتياج إلي كلّ   ىو أن قدرة اهلل تعايل إن تقتضِ  ،ولاأل
يث ما يعارض العقل كل ادلعارضة حب_ونعوذ باهلل منو_ اعتقده الباندتما ىيفعل عل تعاىل

وقد كان  ،السنة اجة طوالاحل بَ سَ ل ويستعملها العباد حَ ؼللق احلبوب والفواكو يف الفص
ينبغي لو أن ال ؼللقها إال عند ما احتاج إليها اخللق ليس شئي فيما بُت السماء واألرض 

واذلواء إال وىو الزم ال يستغٍت عنو مث ىو فاضل عن احلاجة وموجود ادلاء و مثل االرض 
                                                      

1
كًب أشٛش إنّٛ فٙ" اإليبو يذًذ لبعى انُبَٕرٕٖ: دٛبرّ ٔ يآصشِ" )يٛهئّ خذا شُبعٗ("ٔنٓزا انجٕاة ششح يغزفٛغ فٙ" ػٛذ انزؼ شف ثبهلل  

 424نهشٛخ أعٛش األدسٔ٘ ص:

2
 أٚؼب61ص:  
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 ۔قبلها مث إن ىذا القدر الفاضل ىو الذي يستعمل عند احلاجة
كثر من اربعة يف قرية صغَت تكون أ لبعوض واحلوامّ فالرد عليو بأن ا أما األمر الثاين:

كان عدداالرواح ىي اليت ا ودلّ  اىو وأتباعوىَ النصف فإن مل يصدق الباندت فليَ ُعدُّ باليُت و 
،فاقد ال يسلمو عاقل إال من يكون أخرق جسام احليوانية فهذا العددنوع من األ كلّ   لّ ربَُ 

عده من معرفة شئي بُ  ىعل الدالئل فهذا الذي قالو غاية اجلهالة وهناية الغفلة وأدلّ  ،اللب
 ۔عن قواعد الفطرة

ي اعتقاد اذلنادك للمجازات عل نإن كاعليو بأن التناسخ  وأما األمر الثالث فالردّ 
 العَ فالعجب عليو كل 

ُ
ب يعلم سبب عليو يعرف سبب إنعامو وال ادلعذ   نعمُ جب! فال ادل

اخللق عن سبيل  نومن األغرب أن اجملازاة غلري فال يذكره أحد من البشر، فإن كا،عذابو
الدنيا  ، وعاد إىل التناسخ للمجازاة كان الواجب أن يذكر كل امرٍء أنو عاش حياتو كذا

 ۔جرؽلة كيت كيت ىعقاباً عل
األرواح كل حُت فلسنا يف خلق  ىعل قادرٌ  أما األمر األول لالعًتاض )من أن اهلل تعاىل

 ،عليو بعقيدة التناسخ لدي الباندت رداً  ىفكف االعتقاد بوجود االرواح سابقاً( ىلحاجة إ
ل قد يدحض عقيدة كان االمر األوّ بقًاوإن  التناسخ لزم القول خبلق األرواح ساق فإنو إن ربقّ 

رفض  ي إىلد  ألن القول باألمر األول شلا يؤ  الباندت قبلُ  األرواح اليت كانت منسوبة إىل مِ دَ قِ 
 ۔األرواح مِ دَ عقيدة قِ 

 (1)خاصة يف رد التناسخ: الرد الثاين
 ۔ا سلتصراً ده ىنو ىذه ادلقالة فنور سعُ لثاين ما ال تَ ا اإلمام البحث يف الردّ  طسَ بَ 

ضنا إمكانو كما وال بعقلي ولو فر (2) يثبت بدليل من األدلة ال بنقليوىو أن التناسخ مل
                                                      

 أٚؼب 44:ص ( 1)

ْٔٙ كهًخ عُغكشٚزٛخ يؼُبْب انذكًخ ٔانًؼشفخ ْٔٙ رطهك ػهٙ أسثؼخ „„ انفٛذاد‟‟ْٕٔ كالو انٕدٙ فٙ صػًٓى انًؼشٔف ثـ ( 2)
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وذلك أن التناسخ إن كان ،وجدناه يعارض الواقع_عن ثبوتورف النظر بص_يعتقده اذلنادك 
نعَ للمجازاة وجب أن 

ُ
ًَ مون يذكره ادل ًَ ًَ ًَ ، األعمال اليت ينالون بونعليهم وادلعاَق

باطل ألجل نسيان تلك األعمال  _ولو فرضناه شلكناً _التناسخ  ا بأنّ فأيقنّ ،طريقوعن هاجزائِ 
 ۔اً منسيا  نسياً 

شئي  تداُخل إىل ىدّ ؤ واًل بأنو يحياًل:أا فيو وجدناه معارضًا للعقل ومستتأملن امث إنا دلّ 
ن جهة البيع كمثل شئي ؽللكو البائع وادلشًتي م  لتداُخلىذا ا لُ ثَ واحد يف العبادة واجملازاة ومَ 

وثانيًا أن التناسخ يفضي ۔ستحبلمعمل يف العبادة واجلزاء  كذلك تداخل،حيلتمسوىذا 
عودتو ف فوقُ  مي بو إىلرُ بدأبدون قطع ادلسافة كمثل حجر ادل عودة الروح من ادلنتهي إىل إىل
بدأ ادل ن تعود الروح إىلأال ؽلكن بدون احلركة اذلابطة وقطع ادلسافة )فيجب عقاًل  ربتُ  إىل

 خوخة مث الشبيبةمث تظهر يف صورة الطفل(قبل من الشي تقطع ادلسافة اليت قد قطعتهاَ حبيث 
عدم ول:ربعة وجوه األبالتناسخ من أ من يقول و االعًتاضات إىلنو تتوجّ أاع القول ومجُّ 

 عدم إمكان عودة الروح إىل :،والرابع:عدم وقوعو والثالث:عدم إمكان التداخلثبوتو والثاين
 ۔بدون حركة هتا األوىلسَت 

 ۔التناسخ وترفضو ضُ ثبات قيام الساعة فهي كذلك تدحَ ة إدلّ أما أ
 االعًتاض اخلامس

 تعدد األزواج
 ًّ  ،بعملو يف اجلنة جزاءً  ينال سبعُت امرأة من احلور ر صائماً يقول ادلسلمون: إن من فّط

 ۔عملها ىثواباً علصائماتنال سبعُت زوجاً يف اجلنة  رت امرأةٌ فطّ إّن فيقتضي ذلك أنو 
                                                                                                                                                                      

( Yajurveda( ٚجش فٛذا)Atharveda()۴( أصش فٛذا)Samfeda()۵( عبو فٛذا )Rigveda( )۷( ِسط فٛذا)۱ذٕ انزبنٙ)كزت ػهٙ انُ

 1/16ُْذٔاصو نهشٛخ ػجذ انذًٛذ انُؼًبَٗ
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 (1)الرد األول:
ًً ر يف كتاب من كتب ادلسلمُت أن من فطّ ذكَ مل يُ  ينال سبعُت امرأة من احلور  ر صائمًا
  ،يف اجلنة

ُ
ذوات  ورٍ حبُ ب مراتبهم سَ مون يف اجلنة حَ نع  م لديهم بأن الرجال يُ سل  نعم! من ادل

أن يتزوج يف  ُتادلسلممن  لرجلٍ  نّ ما أن فكُت فيها إال بأزواجهظَ العدد وأما النساء فال ػلُ 
تتزوج بأكثر من رجل واحد فكذلك يثاب الرجال والنساء وليس المرأة أن  من نساءٍ الدنيا

 ۔يف اجلنة
ىو انو  و  ،واحدٌ  االعًتاض إال شئيٌ  ليس فيو ما يدفع إىلفيعًتض عليو افإن كان ىذا شل

الفرق بينهما؟ وما ذنبهن  ىلبُت الرجال والنساء فما الذي دعا إ ى  وّ يسأن كان ينبغي 
 من حقهن؟ نقصُ فيُ 

ادلرأة إذا اشًتك فيها  فإنّ ،نظام العامل ب اختاللَ سب  أن ىذا النوع من الزوج يُ  فال شكّ 
شهوتو منهاكل  جل الزواج قضاءَ الرجال فكل واحد منهم يستحق ال من واج عددٌ بالز  

يف وقت  مقضاء شهواهت إىل مجيعاً فلعلهم احتاجوا  ،النزاع والفساد ي إىلد  ،وىذا يؤ حُت
ال  لد لو ولدوُ ففيما إذا،ادلذكور بشكلٍ ستحقاق الم منها ألجل اا شهواهتِ وْ ضَ واحد فإن قَ 

نة بينهم ؽلكن ادلواز أكثر من واحدالوالدٌ لد ذلم أوفيما إذا وُ بنيصبو، كل  ؽلكن تقطيعو فَتجع  
والسَتة والقوة  هم يف اخللقنِ يُ قبح وتبام يف احلسن وال،وتفاوهتِ الختالفهم يف الذكورة واألنوثة

 من االختالف بالنسب( باإلضافة)۔بواحد منهم واذلمة فَتضي كل  
بنيل واحد  رُّ واء ال يسُ الس   ىأوالده عل و مجيعَ بّ وىي أن الرجل حلُِ  ىوىناك مشكلة أخر 

 ۔فنت ال يعلم مداىا إال اهلل دي إىلر ما ػلزن بفراق اآلخرين، وىذا يؤ منهم بقد
ح أن يبذر يف عدد من من النساء فكما انو ؽلكن لفالّ  رجل عددٌ ربت وإن كانت 

ي دّ ال يؤ فكذلك ؽلكن لرجل واحد أن يستولد عددًا من النساء وىذا  ،راضي واحلقولألا
                                                      

  67اَزظبس اإلعالو ص: ( 1)
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ىن فهذا ليس شلا ؼلاف منو وال ؼلشي من النزاع ؤ ا حزن النساء وكرىهن وجفامّ وأ،فساد إىل
 ۔والقتال كذلك
 ’’  أرجون‘‘و’’ سينا هبيم‘‘ و’’ دىشًتاً ي‘‘ خوةاخلمسةاإل من 1’’دروبدي‘‘ وأمازواج

من الزواج  ز ىذا النوعَ و  كما جاء يف أساطَتىم الدينية ال ذبَُ ‘‘سهديف’’و‘‘نكل’’و
 ًُ دىر ” الكتاب ادلقدس لديهمالديانة اذلندوسية كما جاء يف من الديانات حىتديانةٍ أيُة
 )أصول الدين(،،سًتاماشا

الباندت ورجال الدين يف الديانة اذلندوسية ولن يكون  و االعًتاض إىلوج  القصة تُ  فهذه
 سللصاً ذلم

 ( 2) الرد الثاين
فإظلا العناء واإلىانة للعقاب  ،م بالراحة والتكرًن ال بالعناء والتحقَتاإلنعال يف تفضّ إظلا يُ 
بنساء  فيها رجلٌ  مَ عِ إن نَ ف،اء وجزاء حسن عطكل ما يف اجلنة ىو   ومن ادلعلوم أنّ ،والتعذيب

ر من ذكَ ة أزواج فليس يف ذلك شيء يُ دّ ذوات عدد فهي إعزاز وإكرام وإن نالت امرأة عِ 
ما إذا كانت القوة اجلنسية للرجل تساوي القوة اجلنسية السيّ  ،الراحة والسعادة واإلكرام

ذكر واظلا ىو فهذا ليس براحة وسعادة ت جلميع النساء أو تزيد كما جاء يف كتب ادلسلمُت
ًَ الل )بأن يُ وإذربقَت  ًّ  ۔(ط عليها أكثر من واحدسّل

زلكومة والرجل  _ادلسلمُت ب تشريعاتسَ حَ _ادلرأة  أن وبيان ىذا اإلمجال
 أن   وطبيعي ،هنا التنتقل من زوجها باذلبة والبيعأال إبدليل بذل ادلهور ذلن كاإلماء ،حاكمها

ام احلكّ  دُ وتعدُّ ،كثرت رعاياه ادللوك منفأعزُّ ،رامةالعزوالك م سببُ هتَ د احملكومُت وكثر تعدُّ 
 ۔واذلوان  الذلّ  إىل ةٌ ادعم مِ وكثرهتُ 

                                                      

1
 ـ‟‟انًٓبثٓبسرب„„ ثٓى ب أعًبء أِلشخبص رذٔس دٕنٓى أعبؽٛش انُٓذٔط انذُِٚٛخ انمذًٚخ فٙ كز ْزِ   
 أٚؼب ۲۷ ص 2
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رعية وادللوك  اً واحد فهذا يعٍت أن شخصاً ،عدد  وىذا فإن كان المرأة أزواج ذو  ىعل
كل   ىوليس عل ،اليُت من األفرادبىا مئات الارعاي“فكتوريا”ة لكِ فادل،واحلكام عليو كثَتون 

 ۔فراد الرعية باليُت من ادللكات فردمن أ
ًً ر احلكام وإن كثر احلكام يزداد احملكوم ذُ ر األزواج فكأنو كثُ فإن كثُ  ًّ فلو  ،وىواناً ال 

جاز ربقَت ادلرأة وإىانتها هبذا األسلوب ألمكن أن يأذن دين من أديان العامل بكثرة األزواج 
فكيف غلوز فيها ىذا التحقَت  والسعادة والكرامة زّ للمرأة إال أن اجلنة ىي موطن العِ 

 ۔؟ىانةواإلواإلذالل 
السماح  جوء إىلن زوج من رفع احلاجة أو إشباع اللذة ألمكن اللُّ نعم لو مل يتمكّ 
فيو  عودَ لكن الروايات الصحيحة يف كتب ادلسلمُت تفيد أن كل رجل يُ ،للمرأة بكثرة األزواج

أكثر منو وإال  إىلذلافال حاجة ،متواترٍ  مجاع ثالثُت امرأة بشكلٍ  ىبو عل رُ من القوة ما يقدِ 
 ۔واجلنة موضع العز والكرم ال التحقَت واإلىانة ،انة نساء اجلنةىإل لكان ذلك رللبة ً 

 السادس االعًتاض
 عارض العقلغفران الذنوب تُ 

وىذه عقيدة خاطئة بل إن من يقارف ،اهلل  غفر بالتوبة إىليعتقد ادلسلمون أن الذنوب تُ 
 ۔ ايف صفة عدل الرب تبارك وتعاىلنعفوالعقاب يُ  عقاهبا عن سبيل التناسخ ألنّ  وء ينالالسُّ 

  (1)األولالردّ 
ذنوب احلياة  يْ حِ سبّ “:”أثر فيدا ”قد جاء يف “الفيدات ” قد ورد ذكر التوبة يف 

 فما معٌت عدل اهلل تعاىل فقَ ثام وَ ٓ  اال ىمن العقاب عل فإن كان ال بدّ “ بذكراهلل تعاىل
 ذنوب بدون عقاب ؟اء الازلّ 

 ’’هنارٍ من  جرف ىار التدري ما ليلٌ  ىتبٍت عل*‘‘
                                                      

 أٚؼب ۲۲ ص (1)
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فالتوبة كذلك عبارة عن ذكراهلل ، وبركتون كان ازلاء الذنوب وغفراهنا بفضل ذكر اهلل فإ
 ۔اجملردة من الندم  ىالغفران من األذكار األخر  إىل ى  بالندامة أدع ،وذكر اهلل تعاىلتعاىل

أحد الكتب الدينية لديهم  “ادلهاهبارتا”ذكرىا يف  قدوردأن التوبة ذلك  إىل فْ وأضِ 
أليست الندامة  “م من ذنبوفر لو ما تقد  تداركو غُ  إىل رَ ارتكبو وتبادَ  ذنبٍ  ىعل مَ من ندِ ’’:

 ۔! إهنا ذلي ىي  ىىي التوبة ؟ بل
 (1) عدل اهلل تعاىل عٌتمالرد الثاين : 

عفو فليس ىو بظلم اللهم اليف حقو و غَته وأما التسامح  الظلم ىو أن ؽلنع أحد حق  
 ۔عن حقو ظلم  التسامح إن:فهو يريد أن يقول ضمن ىذا االعًتاض“الباندت ”إال عند 

   ’’يستئ  سباشا كو خوش  ٓ  ا  بر سِر بام  نيز  تو*  ‘‘
 وإىل۔ العدلاهلل فكأنو أىدرحقو فاستحق العقاب طبقا دلبدأ  ى  ن من عصأاع القول مجُّ 

ه فلما خالف  أمرَ  كان من حق اهلل أن الؼلالف أحدٌ :ندت يف رأيو مث نقولىنا نوافق البا
ولكن ال يقال ألجل ذلك إن اهلل مظلوم   ،العبد بعقابو ىيرضو  كان من حق اهلل أن يعاقبو

    2هنا مظلومةإ’’من شعبها شيئا للحكومة أحدٌ  كما ال يقال يف احلكومة عندما اغتصب
وال غلب عليو ،ال زلالة  ،احب احلق أن يتقاضي حقوص ىال يلزم عل أنو ومجلة القول
ذنبو أوعفا  لو اخليار إذا شاء أن يغفر ادلغتصبَ  فاهلل تعاىل،إذا منع حقو  أن يعاقب اجملرم

 ۔ل الشفاعة عنو فأبرأه بِ فعلو أو قَ  ىلععنو إذا تاب إليو وتضرع وندم 
يظهر فإن أعفاه صاحب احلق منها كما  ي ادلغتصبَ فِ عاليُ  وأماحقوق العباد فاهلل تعاىل

كذلك من حيث احلقيقة دبا   أيضاً  عبادهيف حقوق  اخليارُ  وإن كان هلل تعاىل،عفي فلو أن يُ 
 ۔و فلو حقوقهم كذلكالعباد خلق أنّ 

                                                      

 أٚؼب ۲۳ ص  (1)

 
2
 دمّ فبءِ ٛاعز ٙػه سمذِ ٚ ٔال ّٛػه ٰ٘  ؼزذٚ   يٍ انًظهٕو فئٌ  
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  حقوقو، فإن العدل يقتضي أن يثابيف ادلسازلة يف هللار : ال خي،،الباندت’’ويقول 
 الصواب؟ ىسطون! من الذي علب ادلسيئ فقولوا أيها ادلقاحملسن ويعاقَ 

حقو، فإن طولب كانت ىذه ادلطالبة ظلماً  كل ،صاحب احلق ال يطالب باستيفاء  ىعل
أن اهلل ال يلزم عليو استيفاء حقو، فإنو ال غلب عليو أن  ىعل ال عداًل بل يدل العقل أيضاً 

احملسن دبوجب العدل؛ألن العامل كلو ملك لو، والناس كلهم عبيد لو والعبيد  يثيب
 ۔يستخدمون بدون أجرة، وأما دبوجب الكرم والفضل فلو أن يثيبو دبا شاء

 ى  فإن كان العدل ىو أن يتقاض ،،الباندت’’عاداًل ما فهمو  كون اهلل  معٌت وليس
ن منا ال يعرف أن يمًا ومعظ صاحب احلق حقو ال زلالة، كان الفضل والكرم ظلماً 
 ۔التسامح والتنازل عن احلقوق من أىم أنواع الكرم والفضل

 (1)االعًتاض السابع
 سلوب ذبح احليوانات عند ادلسلمُت شيء غَت معقولأ

فإن حلت ىذه احليوانات بقراء ة الدعاء ،يأكل ادلسلمون حلوم حيوانات معينة يذحبوهنا 
 الدعاء كل   قراءةُ  لّ وإن كانت الربُِ راء ة الدعاء عليووجب أن ػلل كل حيوان بق،عليها

 فلما ذا ال يرون ادليتة حالال ذلم ؟ ،حيوان 
  (2)الرد األول

شيء باذن صاحبو ؟ فإن حل  ك فيما إذا حلّ ماظنّ “الباندت”فإن سأل سائل 
من البول ن لو ما ؽللكو من البقرة واخلنزير وما يف بيتو للموذَ  لزم أن ػللّ  بإذن صاحبوشيء

زوجتو وأختو وبنتو؟ وإن حلت ىذه األشياء بدون إذن صاحبو فماادلفسدة يف  والرباز حىت
  ؟؟؟ 3السرقة والغصب

                                                      

 أٚؼب ۱۱ ص 1
 أٚؼب ۱۷ ص 2

3
ّٓ انُٓذٔط إنٗ انًغهًٍٛ ْٕٔ أَٓى كٛف ٚغزذهٌٕ لزم انذٕٛاَبد ٔ رثذٓب    بِو آخش ٕٚج  ‟ ٔسد  انشٛخ انُبَٕرٕٖ لشٚجبً يٍ َذْٕزا ػٍ ارٓ 
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 است ! العجيب  بو   وچ  ينا كو    زحَتت  عقل  بسوخت* 
احليوانات اليت ’’۔“ 1ادلهاهبارتا”كر يف الفصل الثالث من كتاب ذلك أنو قد ذُ  وىي إىل

واحليوانات  ،ها حالل فمن أكلها فهو كمن امتنع عن أكلها حلومُ “الفيد ”ها عند ذحب أقرَ يُ 
 ۔كلها أعند ذحبها ال ػلل “الفيد ”أ رَ قْ اليت مل ي ُ 

دون العليا  ىلفذوات األسنان السُّ  احليواناتِ ’’ الفيدا كودر بنكأسرب ‘‘ص ص  خَ  مث ملَِ 
فلما  ،فمقتضاه أن تكون ادليتة حراماً ،ليها موا ىذه احللة بقراء ة الفيد عل  سَ مل تُ  نة ؟ وإلّ باحلِ 

 وهنا ؟ذا ال تستحلّ 
 داين ! وىم  نو اين  سخن  راچو  جواب  است  تُ * 

   2الرد الثاين
 العدسة و،كادلرأةتتنوربالشمس متأثروقابل ثرمنؤ م البدلكل إنو أن قلنا 3قدسبق

ثرة مؤ  الُت الشمسة احلمراءففي ىذين ادلث(تتداخلها األشع  Convex Lenseبة)احملدّ 
 متِ انعدب الشمس يف طرف ادلوٴثر ر فإن تغِ بة كل منهما متأثّ دّ ة والعدسة احملٓ  وادلرا

ة وعدسة مل تظهر ٓ  ِمرايف العدسة وإن مل تكن يف طرف ادلوثر  ة واحلرارةُ ٓ  ار ادلِ  النوارنيةيف
 ۔النورانية واحلرارة

فإن انعدم ، رٌ نها الشرع متأث   ثرواحليوانات اليت عيّ ؤ م_ذكر اهلل تعاىل _التكبَت كذلك
وإن انعدم ، احللة مل تأتِ _ دل ذكر اهلل تعاىلب_ادلوٴثر أو كان شيء آخر يف جانب ادلوٴثر

                                                                                                                                                                      

اً شبفٛبً كبفٛب فٙ كزٛ ت  ‟‟ ِجْٕٛزٛب„„ ٚؼج شِ انُٓذٔط ةٔ   بِ ة فشد  سد   ً  ‟‟ رذفخ نذًٛخ„„ ع

1
ْٕٔ ٚظف دشثبً ثٍٛ أيشاء يٍ األعش انًهكٛخ ٔلذ اشزشكذ اٜنٓخ فٙ ْزِ انذشة ق ـ و 400انز٘ ٔػؼّ ‟‟ ٔٚبط„„يهذًخ ُْذٚخ, يؤن فّ  

 2/34 ٙ)ػُذ صػًٓى( ُْذٔ اصو نهشٛخ ػجذ انذًٛذ انُؼًبَ

2
 اٚؼبً  ۱۵ ص  

3
 فٗ انشد انضبَٗ يٍ االػزشاع األٔل   
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 ۔ة كذلك لّ نة مل تأت احلِ احليوانات ادلعيّ  ىادلتأثر أو كان حيوان آخر سو 
سولو متأثر  واحليوان الذي أحل اهلل و ر موجز قول اإلمام :إن ذكر اهلل تعاىل مؤثّر كامل,

ولكن إذا مل يكن جبانب ادلؤثّر ذكر اهلل فال يكون حالاًل, وإن ُوجدمؤثّر   و ىو  1كامل
ذكر اهلل   ولكن مل يوجد بطرف آخر متأثّر و قابُل   مثاًل يذبح الكلب أو احلمار من 

  احليوانات احملّرمة   فال يؤثّر فيو ذكر اهلل تعاىل وال ينقص بو كمال ذكره تعاىل 
 
 

 (2)االعًتاض الثامن
 ۔ اجلّنةدلاذا حرمت اخلمر يف الدنيا وأحلت يف 

م يف الدنيا ر  ما حُ فيقول ادلسلمون إن اخلمر حرام يف الدنيا وإن يف اجلنة أهنارا من اخلمر 
وأين منبعها ؟ فهي ،مث إن كانت يف اجلنة أهنارا من اخلمر فما طوذلا وعرضها ،يف اجلنة  ل  حِ أُ 

  3۔ح عفنة آسنة ؟بصكانت راكدة فلما ذا التُ   نأين ؟ وإ ة فمن أين إىلإن كانت جاري
 الرد األول 

م يف الدنيا ؟ وأما طول أهناراجلنة رّ يف اجلنة ما حُ  حلّ ملخص االعًتاض إنو دلا ذا أُ 
 العلماء ث بودّ و إليو العقالء وال أن ػلُ وعرضها ومنبعها وعفونتها فهذا شلا الينبغي أن يتوج  

 ۔فيها رٍ نو يتفوه دبثل ىذه األحاديث دون كلفة وال تفكُّ أ ’’الباندت‘‘مزايا وىذامن 
للرباعلة يف  كانت اخلمرحالالً “ادلهاهبارتا” ل قد ورد يف الفصل األول كل    ىعل

فإن منع  “ديوتاسكر ”اعلة أستادهالرب حرمها يومو علي  (4).“كنس”فلما قتل،غابرالزمان
                                                      

1
 أ٘ لبثم نهز غز ٘   

2
 ۱۳اَزظبس ص:   

3 
 132ٔأٚؼب أٔسدٔا يضم ْزا اإلػزشاع فٙ أَٓبس انجُخ فهٛشاجغ: جٕة رشكٙ ثزشكٙ ص:

4
 نمزهّ ّن  رؤ“ ُبكشش” أٌ انُٓذٔط ضػىٚ نّ ٔ  ٔػذ“ كششُب” خبل„ ظبنى يهك“ يزٓشا” يهك ٍٛشعأك   ثٍ كُظ ْٕ  
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اعًتاضو وإال  ىاعلاخلمر عليهم فاليكون ىذاردّ  مترّ ماحُ اجلنةبعد الرباعلةمن “الباندتُ ”
 ولكن عندئذغلب،دباىو غليبنا جيبوفنُ ،تها يف اجلنةلّ يف حرمة اخلمر يف الدنيا وحِ  فنحن سواءٌ 

التفكَت يف اخلروج من ديانتهم ىذه واعتناق ديانة ’’ الدين يف وإخوتو“الباندت”ىعل
ذلم يف اجلنة  ل  حِ الباندت أن صليبنا وطلربنا دلا ذا أُ  ىكان الرباعلة يدخلون اجلنةفعل فإن‘ىأخر 

 م عليهم يف الدنيا ؟ ر  ما حُ 
 (1 )الرد الثاين

ذلك؟ فقد بمنابعهاوأبعادىافمن يعتقداالعتقاد بوجود األهنارمعرفةُ  من شرط كان إن
أحد األهنار “)كنج”هنرأبعاد فمن يعرف،ىذه األهناركذلك ةبعدمشاىديسعو اإلنكار 

روا دبياىو من هّ طَ عينهم وتَ ألفة من اذلنادك بأم ؤ اذلنادك (وقد شاىده آالف م ىة لدادلقدس
 عو وطولو وعرضو؟ بمن ىومع ذلك ال يقفون عل، همآثام

فال  ىوأما األسئلة األخر ،ر من اجلبل الفالين وأما ادلنبع فمن ادلمكن أن يقولوأ إنو تفجّ 
 ۔؟ىذا الغار وأين منتهاه عمقُ  وكمل ؟ غار يف اجلب عليها وىي من أيّ  ؽلكن ذلم الردّ 

ورعايتو  ن )يف الدنيا (بفضل قدرة اهلل تعاىلنقول بعد ذلك إن كانت ادلائعات ال تتعفّ 
وإن كان السبب يف ۔كودىا لر ن اخلمور فيها فتفسد وتتعفّ  من قدرتو يف اجلنة صَ قَ فما ذا ن َ 

ور عي ادلسلمون أن مخوىل ادّ ،دتفليجبنا البان ،ذلك أن ادلاء ال يتعفن إذا مل يكن راكداً 
الت والبحَتات يف ىذا العامل ال تتعفن من الشالّ  مث إن آالفاً ،يف بئر عميقة  اجلنة راكدةٌ 

 ن ؟ فإن تكن مخور اجلنة كذلك فال استحالة إذا مل تتعفّ ،كودىا ُر لكثرة مياىها بالرغم من 
تات وال ىنا من األغذية نو ليس يف اجلنة حرارة الشمس وال رطوبة األرض والنباأ ىعل

م بو وإليكم تفاصيل ىذا اإلمجال اليت ينبغي أن يسل  ،ي إيل حدوث التعفن والفسادؤدّ ما ت
                                                                                                                                                                      

 (1661/ ۷)فشُْك آطفّٛ 

(
1
 ۱۲اَزظبس اإلعالو ص:  (  
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األغذية  فق عليو أنّ ادلتّ  نَ مِ :أوالً لباب منهمألولواأو الناس  ءال سيما عقال“الباندت ”
فليس من  ليس فيو شئي من الفضالت جد غذاءتها؛فإن وُ تتفاوت يف كثرة الفضالت وقلّ 

 ۔ستحيل ذلكادل
 ة من األ رض وتبقي األجزاء الغليظة يفرج األجزاء النباتيّ ية زبُ مإن القوي النا ثانياً 

زون ي  مث إن بٍت آدم ؽلَُ ،من األجزاء النباتية  ز احلبوبَ مث إن ىذه القوة نفسها سبي  ،باطنها
م من ىذا التنقيح والغربلة ال وبالرغ،لوهنا بالغربال بغر ويطحنوهنا ويُ  لقشّ نب اتاحلبوب من ال

الصفراء  زُ مي ّ تمث ت،فرز البول تُ  دُ والكبِ ،فرز الفضالتتزال أجزاء الفضالت باقية لكن ادلعدة تُ 
ينتشر يف اجلسم كلو  خباراً _حبرارتو_دوالسوداء والدم والبلغم مث الدم ادلتصاعد ضلو القلب يولّ 

وبعد ذلك ،فإن مجد ىذا البخار مجود ادلاء (1)ةَ يّ ئاذلوا بالروح ى  وىذا البخار ىو الذي يسمّ ،
ىضمو إال  فال حاجة إىل ،ىواء حقيقة ألنود فضلة؛لِ اليوّ  “البخار”أكلو آكل فهذا الغذاء 

نوع ذلك يف ادلاء من فإن وقع شيء  ،ويصَت البطن فارغاً ،وؼلرج طعامو جشاء  أأن يتجشّ 
كان ،نوعة من ىذا النوع من ادلادة مث إنا لو فرضنا األرض مص،ن فال يفسد ادلاء وال يتعفّ 

ا عن الفضالت فال يفسد فيها ىً األرض من احليوانات والنباتات واجلمادات منزّ  ىماعل
 ن شيء وال يتعفّ 

وتفصيل  ،ة اخلمر يف اجلنة بعد ربرؽلو يف الدنيالّ حِ من البحث ادلتقدم  فَ رَ عْ وؽلكن أن ي ُ 
قنا يف حبثها وجدناىا ذة فلما تعمّ كر واللّ شيئُت السُّ  ىذلك ىي أن اخلمر ربتوي عل

عليو ال  ى  واإلفاقة ألن ادلغم حوالصورث اإلغماء واللذة تقتضي متضادين ؛ فالسكر يُ 
أمرين متضادين مثل اجتماع  اجتماعُ يلزم  عندئذٍ ،و زن والبهجةيشعر بالتعب والراحة واحل

                                                      

م ُٚجهٗ أٌ فٗ انجذ ٘ذْهٕان سًذذ  ان هللا ٙٔن بِانش   فغشِ كًب (1) ثخبساً نطٛفبً, يزٕن ذاً فٗ انمهت يٍ خالطخ  ٌدٛش لبل: إرا أ يِؼٍ فٗ انزؤي 

كخ ٔانًذثشح نهغزاء ٚ ل انُظش, ٔانطجمخ انغفهٗ يٍ انشٔح فٗ جشٖ فّٛ دكى انطت .....األخالؽ, ٚذًم انمٕٖ انذغبعّ ٔانًذش   ٰ  ٔ فٕٓ انشٔح فٗ أ

نٕٓائٛ  خ ٔ ربسح أْزِ انشٔح ٚؼج ش ثبنشٔح  38 ص:1انُبس فٙ انفذى دجخ هللا انجبنغخ:طانًًؼٍ ٔ يضهّ فٗ انجذٌ كًضم يبء انٕسدفٙ انٕسد ٔكًضم  انُظش

بْب انشبِ ٔنٗ هللا   ً  خ ـًغً ثبنًُ ثبنشٔح انذٕٛاَٛخ ٔ ع
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دة أمران متضادان ال تكونان احلرارة والربو  فكماأن العنصرية ادلرّكبات نَ احلرارة والربودة مِ 
فال بد  ۔اذبُت عن شيء واحد ن نناذبُت عن شيء واحد فكذلك السكر واللذة ال يكونا

خرج من اخلمر ما فيها من فإن استُ ،آخر أن تقول بأن السكر أثر شيء واللذة أثر شيءٍ 
 ۔عندالعقالء كلهم  صبح حالالً وتُ ،السكر فال تبقي فيها إال اللذة

بالغَت  ودلا كان السكر يف اخلمر قائماً ،حرمة اخلمر ىي السكر  ةَ ل  عِ أن اع القول مجُّ 
أن  ومن الطبيعي،فيو لذة ال غَتُ  ففيما إذا زال السكر عنها بقيت شراباً  ،كن زوالو عنهاؽل

أن  ىالقرآن الكرًن عل وقد نصّ  ،للسكر  جلباً ال الشارب ال يشرب اخلمر إال استلذاذاً 
يتنازعون فيها كأسا ال لغو فيها وال :’’ سكر حيث قال اهلل تعاىلمخور اجلنة فيها لذة ال

 ۔“ 1تأثيم
بامتثال  ةً ل  سلُِ  سكرات قدورد النهي عنها يف الدنيا سلافة أن تكون ىيادل نأ ىذا إىل

أما بعد ادلوت فقد يسقط التكليف يف اجلنة فال ،إظلا ىذه ادلخاوف يف احلياة الدنياو ،األوامر 
 بأس إذا جاز شرب اخلمر يف اجلنة ؟  يّ أاجب ففرض فيها وال و 

 (2)االعًتاض التاسع 
 ادلويت عند ادلسلمُت غَت صحيحأسلوب دفن 

جثثهم وىذا أحسن  رقواويل ذلم أن ػلفأ،فيها  ىسون االرض بدفن ادلوتنج  ادلسلمون يُ 
  ۔وأجدر

 األول  الردّ 
 ۔وأحسن  هم أوىلفدفنُ  ورث األمراضشلا يُ  ىبإحراق ادلوت نون اجلوّ عفّ اذلنادك يُ 

 ۔(3)الرد الثاين 
                                                      

1
 35عٕسح انطٕس, اٜٚخ:   
2
  94اَزؼبس االعالو ص:  
  94ص: 3

أٚؼب
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ومن ادلعلوم أن الروح ،اإلنسان وال اختيار لو فيهما  ؽللكوإن احلياة وادلوت ليساشلا 
ي فأين من العامل ادلادّ  ثيفٌ وكمن تراب،  ُحْفنة جوىر لطيف من العامل العلوي وأن اجلسم

والنفور الطبيعي  تالف الكليّ ومع ىذا االخ ؟ريا وأين االرض من السماءمن الثُّ  الثري  
ألمر  افإذا كان  _كما يشهده العقل_ يف الدنيا أشد من ادلوت 1حلول الروح ،بينهما

وإظلا ىو قهر  ،يف اجلسم شلا ال يقدر عليو اإلنسان وال يتصرف فيو الروح كذلك كان حلول
 ۔احللول يف اجلسم  قاىر )وىو قدرة اهلل القاىرة (أجلأ الروح إىل

ف عليها ادلوت شلا ادلوت شلا ال قدرة عليو وال اختيار فيو كانت احلياة اليت يتوقّ  ودلا كان
ل حمَ فتُ  بعد مفارقتها إياه۔ال قدرة عليو وال اختيار فيو فما ذنب الروح يف صلاسة اجلسم 

 ألمراهلل تعاىل امتثاالً _منها رهٍ كُ   ىعل_تطهَت اجلسم ؟ وإظلا ىي جاءت  وليةُ ؤ عليها مس
لقضاء اهلل وقدره مادامت  فيو ماشاء اهلل أن سبكث مث فارقتو تبعاً  كثتْ جلسم ومَ ت يف اوحلّ 

كماذبعل  والربازطاىراً  والدم والبول ٍتّ ادلة يف اجلسم جعلت اجلسم الذي فيو الروح حالّ 
فما ،ماكان عليو من النجاسة  اجلسم عادىو إىل ودلافارقت،مشرقةً  الشمس األرض ادلظلمة

 تووليّ ؤ ث اجلسم بالنجاسة اليت كان عليها قبل حلول الروح ؟ فتحمل مسذنب الروح إذا تلو 
  ۔و يف اذلواءو أو نسفِ هم أمر إحراقِ يهمُّ ة ادليت فُ ثَ رَ إياىا أو وَ 
من رائحتو ال  كراىةً ئحتهماأشدُّ را،صلاسة البول والرباز أكثر من صلاسة ادلوت مث إن  

تلوثها  إىل يف األرض نظراً  ىدفن ادلوتمل غلزُ  فإن،ط ل ادلرأ أو يتغوّ ماعندمايتبوّ سيّ 
باندت وأصحابو أال لفهل غلوز تلويث األرض بنجاسة البول والرباز؟ فينبغي ل،بنجاستهم

يتفادي اذلواء واألرض من  األرض حىت ىرقوىا قبل وقوعهما علأن ػلُ و لقوا البول والرباز يُ 
ة أيام إال إذا تأملنا عدّ تتنجس لِ _فيما يظهر_مث إن األرض ،ة هالنجاسة والرائحة الكري

صَتون ىصلاستهم ف ىر يف األرض بل طهارة األرض تغلب علث  تؤ ال  ى  وجدنا أن صلاسة ادلوت
                                                      

1
 انًشاد ثبنشٔح ُْب انشٔح اإلنٓٛخ الانشٔح انٕٓائٛخ انغبنفخ ركشْب   
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 ،رة وادليت متأثر ث  مؤ ح بأن األرض وىذا يصرّ  ،فال صلاسة ىنا وال رائحة ،بعد أيام كاألرض 
وال ادلتأثر   يبقي ادلوٴثر موٴثراً ادلتأثر وال عكس وإال فال ر ينتقل إىلث  ؤ ومن ادلعلوم أن أثر ادل

ولذلك فإّن الشمس تشرق البول والرباز بنورىا، ونور الشمس ال يتنّجس ۔ متأثراً 
بنجاستهما، وفيما ضلن فيو أن األرض ال تتنجس حقيقًة وال تتعّفن بالبول والرباز وإظلا أجزاء 

 ءال غلوز أدا قىسها توجد وتبأجزاء البول والرباز جبن (1)البول والرباز تتعّفن، ودلّا كانت
األعمال _اليت ال تصح إال يف ادلكان الطاىر_يف األرض اليت اصلذبت فيها أجزاء البول 

 ۔فال يرِد علينا االعًتاض بالبول والرباز ى  بأساً يف دفن ادلوت ى  والرباز، ودلا مل نكن نر 
ا وال جرؽلة فيما إذادفن ىذا،ودلّا كان ادلوت واحلياة ليسا شلا نقدر عليهما فال إمث علين

ادليت يف األرض أو ُنِسف يف الفضاء أو ُأحرِق بالنار أو انفسخ يف ادلاء؛ فال ُنسأل: دلاذا 
صّلستم ىذه األشياء الطاىرة بادليت ودلاذا عّفنتموىا بو؟ أِلن اهلل فّرق بُت الروح 

 ۔هو وشأنوواجلسم،وىذا األشياء من األرض وادلاء واذلواء كّلها ملك لو تعايل: ف
  (2)فوائد الدفن

وأساء  اجلو   نَ ف  حرق عَ لقي يف ادلاء أو أُ للميت وسهولة لألحياء فإن أُ  الدفن سًتٌ ۔۵
 ۔ادلنظر 
 ىالقو يقوي  ىأن دفن ادلوتو كما ال ؼلفي  القوة النامية لألرضرُّ حرارة النار تضُ ۔۹
 ۔ النامية
ة أمو فالروح للجسم رّ ضَ  نون ال إىلو احلأم   ابنو إىل يفّوضإذا سافر  وفؤ أن األب الر ۔۳

 
ُ
احلنون فإن بٍت آدم من  م  راقبو واألرض لو دبثابة األُ عليو وتُ  فشرِ ألهناتُ  ف والويلشرِ دبثابة ادل

                                                      

1
ال ْٔزا دفغ نًب ٚمبل يٍ أٌ األسع يؤصشح ٔانًٛذ يزآصش ٔال ُٚزمم أصش انًزؤصش إنٙ انًؤصش فهًب را ال رظهٌٕ فٛٓب؟ ٔنًبرا   

ٌ فٙ أيكُخ انجٕل ٔانجشاص؟  ٚظهٕ 
2
 ۳۳اَزظبس اإلعالو ص:     
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ا ظل  فكأاألرض  النار ال إىل م اجلسم إىلسل  العامل العلوي وتُ  إىل فإذا سافرت الروحُ ،تراب 
   1ذلك من فوائد الدفن وما إىل ة األم  ر  ضَ  م االبن إىللّ سُ 

(2):االعًتاض العاشر  

 عقيدة ادلسلمُت يف الثواب والعذاب تعارض العدل
فإذا جاء يوم ،يوم القيامة إىل _يف ادلعتقل_عقيدة ادلسلمُت أن اإلنسان ػلبس بعد موتو

عارض ىذه عقيدة باطلة ؛ ألن احلبس يف ادلعتقل يُ ،ب ونال الثواب والعذاب القيمة حوسِ 
 ۔ادلعارضة بل ىو ينال الثواب أو العذاب عن سبيل التناسخ فورموتو كل    لَ العد

 الرد األول 
فادلدة اليت سبضي قبل ،ض العدلَ ارِ عَ التأخَت يف الثواب والعذاب ي ُ  كم أنّ إن كان يف ظن  

بل كان ينبغي أن يكون ،موتو(لن تكون زلسوبة يف العدل كذلك  )منذ عصيانو إىل 3ادلوت
نال ثواهبا أو ،أو سيئة وكان إذا عمل اإلنسان حسنةً ‘‘ بيدٍ  اً دي’’و العذاب كما يقال أ

 فما السبب يف ىذا التأخَت ؟ عملوفورَ عذاهبا 
  (4)الرد الثاين

بنو لإلنسان وتِ  ون من أجزاء ذات أغراض سلتلفة كالزرع حبوبإن األشياء اليت تتكوّ 
موضعها ادلناسب ذلا  تصل إىل األمر حىت رَ ه آخِ ؤ ق أجزافر  وتُ  فُ طَ قْ ع وت ُ قطَ للبهائم تُ 

ًَ بنو فتُ تِ  نْ حبوبو مِ  زُ ي   د يف هناية األمر وسبُ صَ كالزرع ػلُْ ،وتستخدم فيما يليق بشأهنا  ًَ ًّ ر خَ ّد
ويأكلون من ،هم مطعمونو هبائفيُ ، ى  خرات أخر د  نب يف مُ مع التِ خرات وػلُ د  احلبوب يف مُ 

لون احلبوب فيأكلون بغر أهنم يُ  وىو راعون يف ىذا األكلاحلبوب ما ػلتاجون إليو مث إهنم ي
                                                      

1
    ٌ حٔػٕاؽف اإلكشاو ٔاالدزشاو أٚؼبً رمزؼٙ إنٗ أٌ ال ٚ ذَشقيُٓب أ  ثم ٚ ذفٍ  يشبػشانذت  ٔانًٕد 
2

 ۱۷۵ صاَزظبس اإلعالو  
3
 بخٛش فٗ انًجبصاح يغبٚشاً نهؼذل فًب سد كى ػٍ َٔذٍ َشٖ سجالً ٚؼظٗ ٔ ٚفغذ فٗ األسع صى ٚؼٛش ثؼذ رنك يذح يزطبٔنخ,فئٌ ٚكٍ انز  

ذُّ ْزد ِ انِؼذ ح يٍ ربخٛش انًجبصاح؟انفز ْزِ  شح انطٕٚهخ فئَّ نٛظ أدذ َٚؼ 
4
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 ۔اذلم وهبائمهم م  وعُ  امهمدّ خُ طعمون ردئيها دىا ويُ جي  
ذات أغراض  ءمن أجزاناً كذلك مكو   األجساد وجدناه فلما تأملنا يف ىذا العامل عاملِ 

للًتاب ،ىية أخر ولذلك مز ، ةٌ وذلذا مزي  ،ألمر آخر  وذلك صالٌ ،ألمر  فهذا صالٌ  ،سلتلفة 
ذلك من التفاوت  وما إىل ىمن وظيفة وللكافر وظيفة أخر ؤ وللم، ىمنافع وللماء منافع أخر 

 ۔يف األشياء 
احملسنون  استقرّ  ىا حىتؤ فرق أجزاوىذا يقتضي أن يهدم ىذا العامل يف يوم من األيام وتُ 

بالثواب  ى  يسمّ  مهب فاستقرارىم ىذا يف موضعهم الالئق ،حيميف اجليف النعيم وادلسيئون 
 والعقاب 

  الثاين الدليل۔۹
فكما أن ،يشبو اجلسم اإلنسان أو احليواين  العامل بأسره وجدناهُ  ىفلما ألقينا نظرة عل

فكذلك ىذا العامل فيو أرض ومساء  ىاجلسم لو عينان وأذنان ويدان ورجالن وجوارح أخر 
ي فيو دلادّ فكما أن ىذا اجلسم ا،عو لقت دلصارف متنوّ خُ  ىوأشياء أخر 

فيو ،1عامل الفاىنل،فكذلك ىذا امستقلة خواصّ  وادلاء(ذات )النارواذلواءوالًتاب،عناصرأربعة
فإن غلب ،منفردة  اتتأثَت  ورغبات نفسانية ذاتة علويات وسفليات ذات طبيعات مستقلّ 

فأن ،بادلرض ى ادلزاج فهذا ما يسمي وتغَّت يف اجلسم ادلادّ  2من األخالط األربعة خلطٌ 
 عنو بادلوت فهذا العامل الفاين كذلك إن غلب شيء عليو رّب ألجلو اجلسم يع قت الروحُ فار 

فإن فارقتو  الساعةمن أشراط  طشر وىو ديدة جعليو حالة  التكوين األصلي ظهرتْ  واختل  
نظام  ظهرمنأن يكون ذلذا العامل مقابل الروح اإلنسانية كما ي بغياليت ين ى  الروح العظم

                                                      

1
 ْزِ انًجًٕػخ يٍ انؼبنى ثبنشخض األكجش  ٔلذ ػج ش انشٛخ ٔنٗ هللا انذْهٕٖ  
2
و ... ٔلبل انش   أٌ نكمِّ يٍ أدٕال ْزا انجخبس يٍ سلزّ ِٔغهظّ ٛخ انًذذس انذْهٕٖ: ٔركشف انزجشثخْٔٗ انغٕداء ٔانظفشاء ٔانجهغى ٔانذ 

 87ص1فبئّ ٔ كذسرّ أصشاً خبطبً فٗ ا نمٕٖ ٔاألفبػٛم انًُججغخ يٍ رهك انمٕٖ ـ دجخ هللا انجبنغخ ططٔ
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  (1).بقيام الساعة ىفهذا ما يسم ،نعوديع صبالعامل و 
ه بعد ادلوت ؤ ق أجزاكان األمر كذلك فكما أن اجلسم اإلنساين أو احليواين تتفرّ  فإن

من  جزءٍ  كلّ  فكما أنّ ،إياه  ى  ن تتفرق أجزاء العامل بعد مفارقة الروح العظمأفكذلك غلب 
جزء  ذلك ػلب أن يرجع كلُّ طبقتو فك قها يلزم أن يصل إىلأجزاء اجلسم اإلنساين بعد تفر  
 الثوابُ  ى  يسمّ  وادلسيئُت النارَ  فدخول احملسنُت اجلنةَ ،طبقتو  من أجزاء العامل بعد تفرقها إىل

  ۔والعذابُ 
 حكمة التاخَت يف اجلزاء والعقاب

منهما  كلّ   ب ويدفعون إىلالثو يستأجر الناس الطاىي إلعداد الطعام واخلياط خلياطتو 
دفع إليو األجرة وإال طالبو  ي ادلستأجرَ رضِ فإن أصلز العمل بشكل يُ ،و وضا عن عملعِ األجرةَ 

دفع إليو األجرة تُ هريف هناية األمر ظذلك ي كلّ   ودبا أن  ،ب والثو الطعام  بغرامة الضياع مواد  
 ۔نتهاء من العمل وتلك ىي شأن اآلخرة اإلبعد 

ا ػلب يف ظلّ إالغَت  وحقُّ ،غَته  وأما اجملازاة فال بأس يف تأخَتعلا الن الظامل من ؽلنع حق  
ومن ادلعلوم أن ۔التأخَت فيهما ظلماً  عدُّ جارات اليف ادلكافأة والعقاب فيُ واإلالذمة يف البيوع 

 ،التاخَت يف أداء حق الغَت ظلم فكذلك التاخَت يف استيفاء احلق من الغَت أمر مستحسن
 ۔ فكيف يكون التاخَت يف العقاب الذي ىو حق اهلل ظلماً 

نعم !إن التاخَت يف رد ۔التاخَت يف دفعها ظلما يعدُّ وأما اجلزاء فليس ىو حبق واجب فُ 
هم لباب كلّ األولوا وأالديانات  صحابفنجيب عنو أن أ،صحابو ظلم أ حقوق العباد إىل

أصحاهبا يف العامل  إىل احلقوقَ  ام العامل بالعدل فردّ ك  أن اهلل عز وجل أمر حُ  دأمجعواعليق
                                                      

1
 ٌ ٚذمك نضٔو انغبػخ۔ ٰا ،ٔاالا انًًكُبد يٍ انغبػخ بوٛل أٌ ُْب ٙإن اإليبو لبنّ يب يهخض 
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 ۔قاً بالتعجيل فيو مسب    تعاىلقد أمر اهلل
 ادلوىل ادلملوك طاعةُ  ىوغلب عل،ألن العبد شللوك لو ؛حق واجب مث إن عبادة اهلل تعاىل

عبده بشيء  ىعل ل ادلوىلفإن تفض  ،بدل احلق الواجبشيء  وىلادل ىوتعظيمو وال غلب عل
م عليو أداوٴىا ويوىَ  بعد حسن عملو فهو جائزة ال أجرة فيلزم عطي العبدَ وما يُ و،وشأنَ فهو 
 ۔فيها ظلما  ادلطلُ 

ُملّخُص ما قال اإلمام: ادلعاقبة على ادلعاصى وامتثال أوامراهلل كليهما من حقوق اهلل 
عملو و ثوابَو وإظلا ىو , والعليو أن يُعطى العبد أجر تعاىل فلو أن يسامح العبدىف عصيانو

راج فإن احلكومة ال تُعطى على دفعها اخلو برمحٍة منو وفضل, وىذا دبنزلة العوائد والضرائب 
   فكذالك األمر ىنا فتأّملوا ،جائزًة, نعم! تقبض عليو إذا مل يدفعها

 االعًتاض احلادي عشر 
 (1) .استقبال الكعبة والوثنية

ون )الهنم يعبدون وىي أن ادلسلمُت يقولون بأن اذلنادك وثنيّ :نص االعًتاض فيما يلي
جيب كثَتة فنُ   أحجارٌ فيو ۔ _الكعبة_ م يسجدون بيتاً األوثان واألصنام (وىم أنفسه

 ۔الوثنيُتمن  وىم ليسوا بأقلّ ،ننابو ادلسلمُت دبا غلي
 الرد عليو 

 ةياستقبال الكعبة والوثن معٌت
 و إىلأن التوجُّ  ىن علال  علا تدُ “الوثنية ”وكلمة “استقبال الكعبة ”كلمة   :األول

 و إىلظلا تعٍت التوجّ إوىي استقبال الكعبة األوىل صلة بالوثنية فالكلمة ليس لو أيّ ،الكعبة
عون عبادة يدّ ادلسلمون  فلوكان،أما الوثنية فهي عبارة عن ازباذ األوثان آذلةً ،الكعبة فقط 

ا من شئتم من ادلسلمُت فإنو ال يعتقد وال اسئلو ف ،صواباً لكان اعًتاض الباندت الكعبة 
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 ۔نو يعبد الكعبة باالستقبال إليهاأيعرف 
 (1) .يف استقبال الكعبة ةيشًتط النيال

وال يشًتط فيو النية فضال عن ،غلب التوجو إيل الكعبة يف الصلوة عند ادلسلمُت ۔الثاين
وال تصح الصلوة عندىم إال أن ينوي هبا  ة اهلل تعاىلعبادإظلا غلب عليهم نية ،هتا ادنية عب

وأما عبادة ، وال يعبدون الكعبةضح أن ادلسلمُت يعبدون اهللوىذا شلا يت   عبادة اهلل تعاىل
فة ل  ؤ سأل عن ذلك آالفا مفإن كنتم يف شك شلا أقول فليُ  ،عبادهتا االصنام فيشًتط فيها نية

 وجابة عناإلال عن ذلك وال السئو  ة إىلحاجذلم  من الوثنُت يف البالد؛غَت أن العقالء ليس
 ۔ الصبح لذي العينُت قد تبُّت  وفإن

كلمة   ر بتعظيم الكعبة وإظلا كلّ عِ شْ آخرىا كلمة تُ  من أوذلا إىل ليس يف الصلوة۔الثالث
 ۔ ن بتعظيم اهلل تعاىلذِ تؤ ا وكل ركن من أركاهنا كلماهتمن  

 “فشنو” و“يودمها”ادىا بّ يها عُ سم  حجار اليت يُ األوأما عبادة األوثان ففيها تعظيم 
فأين عبادة  ،حجارأمام األ والذلّ  تعظيم الشمس وإظهار العجز“غايًتي’’ تالوة ويف

 ؟األوثان من الصلوة وأين األرض من السماء
اليشًتط عند ادلسلمُت يف الصلوة إصابة جدران الكعبة فإن ىدمت جدارهنا  )2(۔الرابع

جهة الكعبة كذلك ؛ وأما عبادة األصنام فادلطلوب  تقام الصلوة إىل_ القدراهلل ذلك_افرضً 
مكان  د إىلبجت اآلذلة من معخرِ لك إن أُ لذ،وادلعبود وادلسجود فيها ىي األوثان 

 ۔ك ادلوضع األول ًتَ ويُ ،الطقوس الدينينة كلها فيو  ي  دّ ؤ ت،آخر
 أن رجالً  وبديهي  ، الكعبة بيت اهلل ال اهلل أو اإللوَ  ىقون علطلِ أن ادلسلمُت يُ ۔اخلامس

                                                      

 ايضا   ۱۳قبله نما  (1)
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ن آداب وتقاليد وما يقوم بو الرجل م،نفسو  البيت ال البيتُ  ه ربُّ دُ صْ و إيل بيت فقَ إذا توجّ 
سفيو أو  ه كل واحد من الناس لرب البيت ال للبيت وال يتشكك فيو حىتدُّ ضلو البيت يعُ 

 ۔آخر  وال تستخرجوا فيو احتماالً ،وا العبادة ضلو الكعبةربِ فهكذا اعتَ ،رلنون 
اد األوثان فهم ال يعتقدوهنا بيت اهلل وال كرسيو وال سريره؛ وإظلا يعتقدون من بّ وأما عُ 

(فادلقصود يف عبادة األوثان Ganesh)غنيشو  (Vishnu) “فشنو و“مهاديو”ا أهن
 ۔وادلسلمون ال يعبدون الكعبة وإظلا يعبدون رهبا ،واألصنام ىو األوثان واألصنام 

وما سواه ػلتاج إليو ،بذاتو  إظلا يستحق العبادة عند ادلسلمُت من كان موجوداً  ۔السادس
واجلمال  ذايت الكمال،وغَته ال يضره وال ينفعو ،الضررللنفع و  مالكاً ،يف وجوده وبقائو 

كما _ وادلوصوف هبذه الصفات ،واجلالل وما سواه مستعار الكمال واجلمال واجلالل
 ىصل أن زلمداً عقيدهتم ب ىمن جهة أخر  ،ال غَتُ  ذليةىو الذات اإل_يشهد العقل والنقل

ادلو رجل وال ملك كما ال ؽلاثلو اليع،بعد اهلل تعاىل أمجعُتأفضل الناس  اهلل عليو وسلم
ال ؽللك أن ،االحتياج  اهلل كلّ  نو زلتاج إىلأرغم ذلك يعتقدون ،ال الكعبةو العرش والكرسي 

اهلل  ىصلخالق الكون وما فيو ىو اهلل تعايل ال زلمد ف،حبة  مثقالَ  اً أحد رّ ضُ ة أو يؼللق ذرّ 
 ۔ عليو وسلم

إال إهنم يعتقدونو  اهلل عليو وسلم ىصلز حملمد جلا فلو جاز أداء العبادة لغَت اهلل تعاىل
تخذون الكعبة يفكيف  اعتربوا سبب أفضليتو عبوديتو الكاملة هلل تعاىل حىت ال معبوداً  عبداً 

  (1) .إفكهم ليقولونمن ؟ بل إهنم  فهموىل ىذا جهل أو قلة ، ذلم ومسجوداً  معبوداً 
 ’’وىو احلق وأن ما يدعون من دونو ىو الباطل*‘‘

وال يستطيع ىو يف ىذا  ،وفيو كفاية لو ،ضاعة مزجاةبر للباحث من هذا ما تيسّ ف 
                                                      

1
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ر لنا وأن يتيسّ  قنا حبسن النياتْ اهلل أن يوفّ  إىل وإين ألضرعُ ،بزيادة عليو  ولادلختصر أن يط
 وحسبنا اهلل ونعم الوكيل نعنم ادلوىل،جزيل العطيات ،رليب الدعوات  فإنو ،أنواع الطاعات

 ۔ ونعم النصَت
 قنا فال نعدل عنربنا وف  

 1سنن الساعُت يف خَت سنن
 آمُت يا رب العادلُت ! 

 ادلراجع
الناشر رللس معارف  لإلمام النانوتوى  انتصاراإلسالم  ( 1) 
 ى  1387دارالعلوم ديوبند ادلطبوع  القرآن
 لإلمام النانوتوى مكتبو دارالعلوم ديوبند   جواب تركى بًتكى (2)
للشيخ ادلفىت عزيز الرمحن الناشر زرّين كتب خانو جبنور  ئخ ديوبند تذكرة مشا (3)
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 الناشر مكتبو دارالعلوم  قبلو ظلا لإلمام النانوتوى  ( 4)
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للشيخ أسَت األدروي  ر كارناموموالنا زلمد قاسم نا نوتوى حيا ت او  (6)

 ء1997الناشر مكتبو دارالعلوم ادلطبوع 
ىندوازم )زلاضراِت علمية(للشيخ عبد احلميد النعماىن الناشر دارالعلوم  ( 7)
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1
 ـ انشجبء يُكى أٌ ُٚجٕٓا انؼجذ ػهٙ أخطبئّ ٔال رُغِٕ يٍ طبنخ دػبئكى     
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   علم اهلل رائى بريلى


