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 بسم اهلل الرضبن الرحيم

 نوتوي رضبو اهلل والرد علي اؼبسيحينياإلمام ؿبمد قاسم النا

 من ىو النانوتوي ؟

حدٍُّث اؼبَفسٍُّر،العامُل العامُل التِقي  الصاحلُ، الورُِع الزَّاىُد، 
ُ
نادرُة الزَّماِن،ونابغة ىواإلماُم اغُبجُة،الشيخ العالمُة احملقٍُّق،الفِقيو اؼب

صنَّفاِت الغزيرِة،واؼبوٴلَّفاِت الِعلميِة (،ترصُباُن اغَبديِث والقرآِن،جامُع شتاGeniusالعصر)
ُ
ِت العلوِم واألخباِر،صاحُب اؼب

دعو  ِب ؿبمد قاسم بن أسد علي ا
َ
ِِ الديوبنديِة، اؼب لصديقي الَقيمِة،حجُة اإلسالِم،وقدوُة األناِم،وبَقيُة السَّلِف الكراِم،سيُدالطائفِة

عروِفني النانوتوي،اؼبلقب بقاسِم العلوِم واػبرياِت،أحُدالعلم
َ
،وِلَدعام  يلعاِء اؼب م(ببلدة ۳۳۱۱) ھ1248ُمستوي العاملَِ اإلسالميٍّ

يدِي  علىالديوبنديٍّ، ودرس عَليو مباديَٴ العلوِم،مث  علىالشيخ مهتاب  علىلَمَذ ند،تَ اؽب سهارنفور،بواليِة أترابراديش، نانوتة،دبديريةِ 

لكُتِب الدٍّراسيِة،وحفظ القرآن الكرًن خالل زيارتو لبيت اهلل الكرًن ألداء ه(وقرأ عليو سائرَا1267النانوتوي)ت> علىالشيخ فبلوك 

ه،وأخذ اغبديَث عن الشيِخ عبِدالغين اَّدٍِّديٍّ الدٍّىَلِويٍّ)وريث اغبركة اإلصالحية ؼبسند اؽبندالشيخ ويل 1866فريضة اغبج عام 

 -ه(1296رضبو اهلل،ت> الدىلوي اهلل

 ذاتيُة>قامُتو العلميُة وسريتُو ال

موٴمٌن ِمن أعمِق  ،أكثَر ما حِيب و ،،وكان حيب  النَّبَّ   هللكان اإلماُم النانوتوي  من أكثرِالناِس علماً،وفهماً،وعبادًة،وذكرًا   

تاَجَرِة بِالدٍّيِن،والتَّظاىِر بِالِعلِم؛فَلم يكْن يلبُس الزٍّ 
ُ
 والفقهاِء ِمن يَّ اػباصَّ بِالُعلماِء،أعماِق القلِب،وكاَن ِمن أبعِدىْم عِن التَّكل ِف،واؼب

لوال أن مل ديَسَّيِن ِمن العلوِم الدينيِة،لكنُت نسيًا منسياً،ومل يدرك الناُس ’’العمامِة،والطَّيلساِن،واؼبالبِس الَفضفاَضِة،وكاَن يقوُل>

 (۳)۔‘‘يأثرِ 

 اإِلماُم>و العصُر الَِّذي عاشَ 
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ًِ  ؽبنِد اغبِديِث؛حيث كانِت اغُبكومُة االسِتعمارية اؼبَتطرٍّفُة قد شنَّتعاش الشيُخ يف فرتٍة حاظبٍة من تاريِخ ا   حرباًَدمويًة

اؼبسلمنَي ُخصوصاً،وبعَد أن عِجزت عِن التَّغل ِب عَليهم باالعتقاِل، و القتِل،  علىسكاِن اؽبنِد ُعموماً،و  علىسوداَء 

إلزاحِة اؼبسلمنَي عِن الطريِق،وتغييِبهم عِن  بدأت ُتوٴاِمرُ  واؼبعتقالِت، اعبزائِر، وأخطرِ  أقصي، إىلواإلعداِم،والتشريِد،واإلجالِء 

 علىالَقضاِء  علىاؼبنهِج التَّعليميٍّ اإلسالمي الراقي؛بل وقدقَبحت غبدٍّ ما  علىاغبضارِة اإلسالميِة العريقِة،و  علىالساحِة،لِلقضاِء 

ٍِ اؼبنهِج التَّعليميٍّ اإلسالِميٍّ الرَّظبيٍّ السَّائِد  ،و عصوٍر طويلٍة، وأنشأت يف كثرٍي من اؼبدن اؽبنديِة الشهريِة يِف سائِر اؽبنِدمنُذ قروٍن

ِِ العربيةاإلسالميِة،وكانت تتوسَُّل للوصوِل  إغالقِ  بعدَ  اؼبدارَس اإلقبليزيَة اعبديدةَ  ىذااؽبدِف اؼببغوِض اػببيِث،وربقيِق  إىلاؼبدارِس

العلماِء اؽبُنوِد؛فكانت تَرِميهم ِبِضيِق األُفِق الِفكريٍّ،وبَتعص ِبهْم وؿُباربِتهِم اللَّغَة اإلقِبِليزِيَة؛حيت بدأ  ىذه اػبُطَِّة الكريهِة، بتشويو ظُبعةِ 

 ىااالحتاللُ يتقلَُّص نطاُق َمنهِج التعليِم اإلسالميٍّ يف اؽبنِد،ويتحدَُّدمن الش يوِع،واالنِتشاِر الالئِق بِو،ومَن الوسائِل الَّيِت اعتمدَ 

حاكِم،(۳الربيطاين  يف ىذاالصدَِّد>)
َ
ُِ توظيِف َمن جيهُل الل غَة اإلقبليزيَة يِف اؼب عامِل،واؼبوٴسسات  عدُم

َ
عاىِد،واؼب

َ
واؼب

وقطاعاٌت كثريٌة يبُلُغ شبنهابالينَي روبيًة يف  َمصادِر سبويِل اؼبدارِس اإلسالميِة،وكانت ؽبا أوقاٌف، علىوالقضاُء (۲الرظبيِة)

)اغباضِر،من ِِ لوك اإلسالميوَن ، واؼبسلموَن األثرياُء يف سابِق القروِن
ُ
واغبيلولُة ُدوَن ُمساعدِة ُطالِب الِعلِم الشَّرِعي الديينٍّ (۱َحها اؼب

، مادٍّياً، ِِ  ۔واؼبربٍّراِت ،واؼبكائِد الشيطانيِة اػببيثةِ  باغبِيِل

 مشاركُتو العَمليُة يف اعبهاِدضدَّ القواِت االسِتعماريِة>

م،وظُبيْت ىذه اؼبقاَومةُ ۳۳۸۱ْت مقاومٌة مسلَّحٌة ِضدَّ االستعماِر اإلقبِليزِيٍّ يِف اؽبند يوَم اغبَادي عشَر ِمن مايو عام بدأ 

اغباكُم االسِتعماري  ِلمقاطعِة “صبانكي”،وبعَدىا ِبِعدَِّة شهورٍأَعدَم “م۳۳۸۱حرِب استقالِل اؽبنِد عام ”أو“م۳۳۸۱ثورِة ”بِ 

سلمنَي مَع ؾبموعٍة ِمن أصدقائِو، سهارنفور القاضي
ُ
فثاَر النَّاُس يف تِلك اؼبِنطقِة ِضدَّ  عبَدالرحيم أحَدوجهاِء اؼبِنطقِة مَن اؼب

عارِك ضد ِت الِذيَن قاُدوااإلقبِليزِالغامشنَي،وشكَل العلماُء ؾَبِلساً إلدارِة معركٍة ضدَّىْم يف اؼبِنطَقِة،وكاَن الشَّيُخ النَّانُوتوي  أحُد الِقيادا
َ
اؼب

اٍب موٴِسفٍة،كُوجوِد االستعماِر يِف منطقيَتْ هتانو ُّوْن،وشامِلْي،وقد أُبِلَي بالء اً حسناً،وؼبَّا ىزَِم اؼبسلُموَن يف معرِكِة ربريِر اؽبنِد ألسب

نافِقنَي داخَل الصَّفٍّ اإلساِلِميٍّ،
ُ
ألنظاِر؛ ألنَّ االستعمارِيوَن كانُوا أصَدُروا اضطُرَّ الشَّيُخ ؿبمد قاسم النانوتوي ألْن خيتِفَي عِن ا اؼب
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شاِئَخ، والُوجهاَء،
َ
ويقُتلوهنم ألديٰن سبٍب،ويف كِثرٍي مَن األحياِن بُدوِن تقددِيهم  أمراً بإلقاِء الَقبِض عَليو،وأخُذوا يعِدُموَن الُعَلماَء، و اؼب

شارَكِة يِف 
ُ
قاومِة ِضدَّىْم،وبِقَي الشيُخ ـُبتِفيًا َعن ُعيوِن اغبكومِة االسِتعمارِيِة،ثالَث لِلُمحاكمِة،وخاصًَّة َمن تَثُبُت عَليو هُتمُة اؼب

ُ
اؼب

مدينِة نانَوتة كانِت الظ روُف قد  إىلبعَد كبِوسنٍة ،م،وؼبا عاَد من سَفره1860سَنواٍت،ونصِف سنٍة،سافَر خالؽَبا ألداِء اغبجٍّ عامَ 

 ۔السَّابقَة يِف اؼبطاِبِع الَّيِتْ كاَنت تَنشُر الكتَب اإلسالِميةَ  ۔َف اإلماُم مهنَتوتَ َغريْت غِبدٍّما،وأصَبحْت ىاِدئًة، فاستأنَ 

جَتمِع اإِلسالِميٍّ اؽبنِديٍّ>
ُ
 َمساِعيو إِلصالِح اؼب

جتمِع اإِلسالِميٍّ اؽبنِديٍّ،،جُيهوِدهى ويِف جانٍب آخَرَقد بَذَل اإِلماُم ُقصار  
ُ
عماِل، و وإخراِجو ِمن األ يف سبيِل إصالِح اؼب

سِلمنَي 
ُ
سلماِت الِعلميِة، وإعطاِءاغبُقوقِ  ،ىزِواِج األيام علىالتَّقالِيِدالشٍّركيِة،والِبدعيِة،فحرَّض اؼب

ُ
 واالقِتصاديِة، لِلبناِت اؼب

شرِكِة  واالجِتماعيِة،
ُ
 ۔ىٰ والِبدِع اأُلخر  الَعاُشورِة ِمن َشهِر ؿُبرَِّم اغَبراِم،فوإقالِع،وَقمِع الط قوِس اؼب

 إنشاُء مدرسٍة عربيٍة إسالميٍة)دارالعلوم ديوبند(>

سِلِمنَي يف اؽبنِد بعَد فشِل َحرِب ربَ  
ُ
ريِر اؽبنِد ؼبَّا رَأي الُعلماُء وأصحاُب الِفكِر اإلسالِميٍّ البَ نَّاِء ما آَلْت إِلَيو َأحواُل اؼب

ِِ  م من اؽببوِط اغَبضارِيٍّ،۳۳۸۱ ،واالهنياِر سلم الِعلِميٍّ
ُ
عارِك وكاَن اؼب

َ
وَن قدتَضرَُّروا ِفيها كثرياً؛فإنَّ عدداً كبرياً ِمَن العلماِء قُتُلوا يف اؼب

بالٍد  إىلوِمنهم َمن طرََّدىم االسِتعماُر  لوحاِت اؼبشنقِة ِمن ِقبِل اإلقِبِليِز، علىالتَّحرِيرِيِة،وُعلٍّقت ؾَبُموعٌة كبريٌة جدًا ِمنهم 

ي كل أدّ ِبالٍد نائيٍة،وقد  إىلواضطُرَّْت ؾَبموعٌة ُأخرٰي ِمنهم لِلهجرِة ِمَن اؽبنِد ‘‘انَدمانْ ’’جِن يف َجزِيرِة بعيَدٍة،ومنهم َمن ُعوِقُبوا بِالسٍّ 

يِنيِة وتوق ِفها عِن الَعمِل سبَاماً،لذلك فقرََّر الُعلماُء الَغيارٰي  إىللك ذ دارِس الدٍّ
َ
يِن والُعلوِم اإِلسالِميِة اغبِ  علىتعِطيِل اؼب  علىفاَظ الدٍّ

دارِس اعَبديدِة يف أكباِء اؽبنِد الَقريبِة،
َ
َعطَّلِة،وإنشاِء اؼب

ُ
داِرِس اؼب

َ
يِن والتَّديِن َعن طرِيِق تَنِشيِط اؼب وتطبيقًا ؽٰبذا التَّقريِر  والبعيدِة، الدٍّ

درسِة العربيِة اإلسالميِة، يف أُنِشَئْت مدرسٌة ديِنيٌة بيِد الشَّيِخ النانوتوي وأصحابِو،بِديوبَنْد، دبَسجِد َتشتو،باسمِ 
َ
من َشهِر  ۱۳اؼب

واِفق ل1866مايو،يوَم اػبَِميِس، عاَم 
ُ
وأستاٍذ واحٍد،أما  وكاَنت بدايُتها بِتلِميٍذ واحٍد،(ه۳۲۳۱ِمن ؿبرِم اغَبراِم سنةَ ۳۸م)اؼب

ال  األستاُذ،
ُ
لَِّذي قاَد بعُد اغبركَة التَّحريريَة يف اؽبنِد،وأِسَر )ا‘‘ ؿبمودحسن الديوبندي  ’’ و التٍّلميذُ  ‘‘وبندي  ؿبموُدالدي’’فكاَن اؼب

سلمنَي الُعلوَم، واآلداَب، والفلسفاِت الَعصريةَ 
ُ
الِبيئِة  يِف  جَبزيَرِة مالطَة، وأنشأ اعباِمعَة اؼبِلٍّيَة اإلسالميَة لَتعليِم األبناِء اؼب
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حدٍِّث  ىوأستاٌذ لَعباِقَرةِ  بو القارَِّة اؽبنديِة،والَّذياإلسالِميِة،واعَبوٍّ الدٍّييِنٍّ،وُلقٍَّب بَشيِخ اؽبنِد يف شِ 
ُ
الدَّىِريف الُعلوِم اإلسالِميِة أمثاِل اؼب

والَعالمة شبري أضبد العثماينٍّ،والشَّيخ مناظر أحسن الكيالين،وشيخ اإلسالم حسني أضبد اؼبدين  الَفاضِل الشَّاه أنور الكشِمرييٍّ،

درسِة كثرياً،فلم ديِض يف ىذِ  اهللوَغريِىم( وبارك 
َ
، و بدأَ حيّت إنشائِها إال ُمدٌَّة يِسريٌة،  علىه اؼب  طاَر ِصيُتها يف أكباِء العاملَِ اإلسالِميٍّ

ينيِة يتَ َوجَّهوَن إلَيها أفواجًا ِمن أقاِصي اأَلرِض وأَدانِيها،ِمن الَقارَِّة اؽبنِديِة،وِمَن الِبالدِ  ُب الُعلوِم الدٍّ يِة،َوالَعَربِيِة،ويِف ِبضِع  اإِلفرِيقِ ُطالَّ

يِن ،واغبضارِة ،واؼبِيزاِت ،والُعلوِم  علىِسِننَي ناَلْت َشعِبيًة ،وقَ ُبواًل َحَسناً بَفضِل ماَقدََّمْت َخدماٍت ،وَتضِحياٍت يِف َسبيِل اغِبفاِظ  الدٍّ

سَتورَ 
ُ
(مَن العاملَِ الَغرِبٍّ الرَبِيطاينٍّ االسِتعمارِيٍّ اؼباكِر Importedدِة )اإِلسالِميِة،وإقباِء النَّشِأ اعَبديِد ِمن مأساِة الُعلوِم،واآلداِب اؼب

، ِِ دَرسَةاليت تواَلْت بعَدىاىِذه  واغبق  أنَّ اإلماَم النَّانوتويَّ وزمالَءه اػبادِِع
َ
همٍّ،ولومَل ينِشُئوا تلك اؼب

ُ
الربانِينَي َلومل يُقوُموا ُّذااألمرِاؼب

سجُد اعبَاِمُع،والَقلعُة  علىومل يبَق  ندَرَس صبيُع آثارِاغَبضارِة اإلسالِميِة يِف اؽبنِد،ال السٍّلسُة الذَّىِبيُة،
َ
َظهرِاؽبنِد إال منارُة ُقطٍب،واؼب

والُعلوُم،واآلداُب  ضارُة،واغب اغبقيقي ، اغَبمراُء،والتَّاج ؿَبْل وماعَداىا ِمن الِبناياِت،واؼبآثِِر،والذٍّكرياِت التَّارخِِييِة، وأمَّا اَّتمُع اإلسالمي  

دُروسُة،فكل ها بِقيْت ُمَغرَّبًة،
َ
سِلِمنَي اإلماَم النَّانوَتِويَّ ،وصِبيَع أصحابِو فجزااهلل)۔الَشرِقيَة ِفيها اؼب

ُ
كما يِليُق بشأنِو  عنَّا وَعن صِبيِع اؼب

 ۔العزيِز(

درسُة حيتَّ اآلن أجيااًل كثريًةِمَن العلماِء، 
َ
فسرِيَن، َخرَّْجْت ىذه اؼب

ُ
ُصنٍّفنَي، واؼب

صِلِحنَي، واؼب
ُ
والد عاِة، واؼب

ِثنَي،واألدباَء،والصحافينَي، والعاِمِلنَي يِف حقِل الدَّعوِة، حدٍّ
ُ
تنَي، واؼب

َ
، و خَدُمواالدٍّيَن،والشَّرَع اؼب  واإلرشاِد، انَتشرَكل هم يف أرجاِء العاملَِ

 علىٰ اهِنم الثَّاقبِة الوقَّادِة،وأقالِمهِم الواِدعِة الَفياضِة، وأنشُأوا آالَف اؼبدارِس اإلسالِميِة ونتائِج أفكارِىِم السَِّليمِة، وأذى بعلوِمهم،

،وىذا ِمن َمفاِخِر “أزىِر اؽبندِ ”ُمستَوي اؽبندبِ  علىالفائقةِ ِغرارِدارالعلوم ديوبند،وظُبٍّيْت ِمن أجِل خدماهِتا اعبَِليِة اعبليلِة،وَشعِبيِتها 

ساِجَد،  أنَّو اليوجُد يف  ىِذه الدَّارِ 
َ
سِلِمنَي،ويزَيُنون اؼب

ُ
أرجاِء العاملَِ َدوَلٌة ِإال ويوجُد ىناك ِخرٍّجيوىا يعلٍّمون أبناَء اإِلسالِم،ويوٴم ون اؼب

عاىَد الِعلميَة اإِلسالِميَة، أواؼبوٴ
َ
دارَس،واؼب

َ
نابَِر،ويقومون بإصالِح اَّتمعاِت اإلسالميِة ،ويديُروَن اؼب

َ
سساِت واؼب

َنظَّماِت السياسيَة، واالجِتماِعيةَ 
ُ
 ۔األدبيَةالبحثيَة،أوِاؼب

 وفاُة الشيخ النَّانوتويٍّ>
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،وِعنَد َعودتِو يِف ربيِع األوَّل ھ1294غاَدَر الشيخ النانوتوي بلدَة ديوبند أَلداِء اغَبجٍّ لِلَمرَِّةالثَّالثِة يِف شهِر َشوَّال عاَم  

حُتوُم يوَم  إىل يِف مدينِة َجدََّة،واستمرَّ مرُضو مَع ؿُباَوالِت الِعالِج الكثريِة ه أصيَب دبَرٍض خِطريٍ ۳۲۲۸عامَ 
َ
أن وافاه األجُل اؼب

قربِة القاظِبيِة،وقربه ۳۳۳۳ه،اؼبوافق بِاػبامس عشَر ِمن أبريل ۳۲۲۱اػبَِميِس الرَّابِع ِمن صُبادي اأُلويٰل عامَ 
َ
م،دبدينِة ديوبند، وُدفَن باؼب

رضبًة واسعًة،وجزاه عنا وعن صبيع اؼبسلمني اؽبنوِد  اهلل)رضبو ۔‘‘اؼبقربِة القاظبيةِ ”يف ىذه اؼبقربة،ولعلو ىوالوجو لتسميِتها بىواألوَُّل 

 ِديِنهْم،وِإدياهِنم وَحضارهِتِم اإلسالِميِة بكلٍّ ُجهٍد ُمستطاٍع،جزاءً اماىو أىُلو( علىالَّذيَن حاَفَظ ىو 

 ِم النَّانوتويٍّ>اإلنتاُج الِعلِمي  ِلإِلما

سَعِة عِلِمو،وُعمِق ِفكره،وِدقَِّة نَظرِه، و  علىُمصنَّفاٌت عِديدٌة ِعلِميٌة،َدِقيقٌة ،تبُلُغ زىاَء ثالِثنَي ُمصنَّفاً،وىذه كل ها تُدل   لو 

قاِل األسراِر،واغب علىومعاِرِف الكتاِب والس نَِّة،والوقوِف التامٍّ  ُطوِل باِعو يف دقائِق الُعلوِم،
َ
كم الشرعيِة،وقَبَل أْن نبدأَ يف َموُضوِع اؼب

سَتطاِع، والخيُلو  علىاَمبيِنٌّ ىذنَرٰي ُمناِسبًا أَن ُنشرَي إلَيها،ونذكُرؿبتوياهِتا باإلصباِل،و 
ُ
النَّظرِالَعِميِق يِف ُمصنَّفاِت اإِلماِم و االطٍّالِع اؼب

 العزيُز> اهللَعن فائِدٍةإن شاء 

كتَب ىوامش اأَلجزاِء اػبمسِة اأَلخريِة ِلصحيِح الُبخارِيٍّ ِبطلٍب ِمن َشيِخو -حيِح الُبخارِيْ صَ  علىٰ اؽبوامش (۳)

حدٍِّث اعبليِل العبقريٍّ 
ُ
 (4)۔السهارَنُفورِي،وكاَن ِحيَنِئٍذ يف الثَّاِمنة عشرة ِمن ُعُمره علىأضبد  العالمِة،واؼب

االعرتاضاِت  علىِن اغبَياَتنِي الر وِحيِة َواعِبسِميِة لِلنَّب،وَردَّ أيضًا ِفيها )ماء اغبياة(رسالٌة صغريٌة تَتحدَُّث عَ -آب حيات(۲)

 -وتورِيِثها“ أَمواِل ِفَدك” علىالواردِة ِمن ِقبِل الشٍّيعِة 

اويح(۱) إصباع رسالٌة ـبتصرٌة عن صالِة الرتاويِح،حبث فيها عن عدِد ركعاهتا يف ضوء األحاديث، و اآلثار، و -َمصابيُح الرتَّ

 ۔تلميِذهبي األمِة،وكاَنت يف األصِل َجواباً عن سوٴاٍل ورَد إلَيو ِمَن الشَّيخ أضبد حسن األمروى

ناَقَش الشَّيُخ يف ىذاالكتيِب االعرتاضاِت،والش ُبهاِت الواردَة ِمن ِقبل الشٍّيعِة،وأجاَب عنها أجوبًة شافيًة -ىدايُة الشيعةِ (4)

 ۔للَغِليلِ 
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ح(۸)
ُ
ىذاالكتاُب يتحدَُّث عن مسألٍة ِخالفيٍة ُمهمٍَّة يف الصالِة،وىي ُحكُم قراءِة -قراء ِة الفاربِة للُموٴَتٍّ  علىكم الدليُل اؼب

موَر بو يِف  االسِتماَع اؼبأالس ورِةالفاربِة وراَء اإلماِم،ويثبت بالدَّالئِل السَّاطعِة الواضحِة أنَّ القراء َة وَلو بَفاربِة الكتاِب وراَء اإلماِم تنايف 

اقد هني عنها النب  الكرًن  -ببالِغ التاكيدِ  القرآِن الكرًِن،وأهنَّ

تنَ وٍّعةِ -األجوبُة األربعونُ (6)
ُ
 -ُأِجيَب يِف ىذه الرسالِة َعن اعرتاضاِت الشٍّيعة اؼب

بعِض األسئلِة  علىتَبْت يِف الرَّدٍّ مسائَل متعلٍّقٍة بالقرآِن الكرًِن،ك على)األسرارالقرآنية(رسالٌة صغريٌة تشتمُل -أسرارِقرآين(۱)

 -الَّيِتْ ورَدْت لِلشيِخ ِمن بعِض أصحابِو

جراه، واؼبائِل  علىتصفيُة العقائِد>وقَعْت مناقشٌة كتابيٌة َبنَي الشيخ النانوتوي وبني السَّر سيد أضبد خان اؼبوٴسس عبامعِة (۳)

 ۔أحباثِها على يوىذا الكتاُب حيتوِ  والعقديٍّ، االعوجاِج الِفكريٍّ، إىل

 ۔ربذيُر الناِس>ىذاالكتيُب يِف أصِلو جواٌب ػِبطاِب تلقَّاه ِمن ِقبِل الشيخ ؿبمد أحسن النانوتوي(۲)

(۳۳) ًِ ربِذيِر النَّاِس  علىيِف الرَّدٍّ  رد  قوِل الفصيِح>كتب الشيخ فصيح الدين)أحد تالمذة الشيخ عبدالقادر البدايوين(رسالًة

ذكوِر في
َ
 ۔ما قبُل،فأجاَب عنها الشيخ النانوتوي يف ىذه الرسالِة الكتيِب اؼب

فور)يوِب( اليت  ںو بتشاندافور،من منطقِة شاه جهااإللؿُباضرُة الشيخ الَّيِت ألقاىا يف ُسوِق معرفِة  احجة اإلسالم>ِفيه(۳۳)

 ۔ُحججاً باىرًة غبقَّانيِة اإلسالمِ  ،اها ُّذااإلسِم الحتوائِهي،وظبّ سيأيت ذكُرىا،صبَعها وطبَعها الشيخ فخر اغبسن الغنغوى

ييِن (ىذاالكتيُب أيضًا يف األصِل ؿُباضرٌة ألقاىا الشَّيُخ يوَمِي السَّابع والثامن من مايو  ےگفتگوئ(۳۲) مذىب>)اغِبوار الدٍّ

نعقدِة يف نَفِس اؼبِنطقِة اؼبذكورةِ  اإللوم يف ُسوِق معرِفِة 1876عام 
ُ
 ۔اؼب

لك يِف األصِل ؿباضرٌة ألقاىا الشَّيُخ النَّانوتوي  يف نفِس الس وِق يومي التاسع ذفور>ىذاالكتيُب ك ںمباحثوٴ شاه جها(۳۱)

 ۔م۳۳۱۱عشر والعشرين من مارس عام
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تلك اؼبِنطقِة للُمناظرِة  إىلوكاَن قد ذىَب  ،“رركي”انتصاُر اإلسالِم>ىو يِف األصِل ؿباضرٌة ألقاىا الشيخ يف ِمنطقِة (14)

يِن اؽبندوِسيٍّ،مَع أح سِلِمنَي للمناظرِة، يرَبدّ قد اؼبعروُف يف اَّتمِع اؽبندوسيٍّ،وكانَ  “انندسرسويتدي” وىوَ  ِد رِجاِل الدٍّ
ُ
والنقاِش  اؼب

يني ،ومل حيُضر الَقرارِ  علىؼبا ُأخربَعن ؾبيِء اإلماِم، آثرَ الَفراَر  لو الشيخ ؿبمد قاسم النانوتوي؛لكنَّو يِة،فانرب حوَل اؼبعتقداِت الدٍّ

بعِض آراِء السَّرسيد أضبد  على، و يتضمَُّن ىذاالكتاُب الردَّ “ إثباُت وجوِد اؼبالئكِة،واعِبنٍّ،والشَّيطانِ ” للُمناظرِة،وكاَن موضوُعها

 -خان أيضاً 

يِن اؽبندوسيٍّ (104القبلة()الصفحات> إىلقبلو ُُنا>)اؼبرشد (۳۸) َم اؼبذكورساب“ ديانند سرسويت”كان رجُل الدٍّ قاًقداهتَّ

ْم يعُبُدوَن صنَمها،وأنَّو ال َفرَق َبنَي عبادِة األصناِم، و اس سلِمنَي يف استقباؽِبِم القبلَة أثناَء صَلَواهِتْم بَأهنَّ
ُ
تقباِل الِقبلِة،فردَّ عَليو الشيخ اؼب

 ۔ضرورِة استقباِل الِقبلِة وأمهٍّيِتو إىلشاَر النانوتوي،وأثبَت الفروَق اعَبوىريَة بنَي عبادِة األصناِم وَبني استقباِل القبلِة،مث أ

اعرتَض بعُض العَلماِء اؽبندوس يف منطقِة  (۸۲)الصفحات> جواب تركي بو تركي>)األجوبة الواضحة،واؼبباشرة((16)

يِب،ورتََّب ىذا الكتيَب بعِض عقائِد اإلسالِم وشعائرِه يف ُخطِبهم وكتاباهِتْم،فأجاَُُّم الشَّيُخ النانوتوي يف ىذاالكت على“ مريتو”

 ۔الشيخ عبدالعِلي اؼبريهتي

أثبَت الشيخ ِفيو باألدلَِّة العقِليِة والنَّقِليِة صحََّة،َوحقَّانِيَة عقائِد (۱۲۳ذير)اػبطاُب اعبذاُب الفاتُن()ص>پتقريِر دل (۳۱)

نيا،واآلخرِة يف التَّمسك  اإلسالِم األساِسيِة مَن الوحدانيِة،والرٍّسالِة،وذكَرمستداًل بالن صوِص،والعقلِ  السليِم أنَّ مداَر الَفالح يِف الد 

 ۔باإلسالِم وحده

ىذاالكتاُب كما يظهُر ِمن اظِبو يتكلَُّم َعن َموضوٍع (16توثيُق الكالم يف مبحث القراء ة خلف اإلمام>)الصفحات>(۳۳)

وضوِع باسمِ  ۔َسبَق ذكُر مصنٍَّف آخَر لوفقهيٍّ ِخاليِفٍّ،وىو قراء ُة الفارِبِة للُموٴَتٍّ خلَف اإلماِم،وقد
َ
 علىالدليُل احملكم ”حوَل ىذااؼب

 ۔“قراء ة الفاربِةللموٴت

التحفة اللَّحمية>ىذاالكتيُب يتحدُث عن َجواِز أكِل غُبوِم البقِر،واغبَيواناِت األخرٰي بأدلٍَّة عقليٍة،ونقليٍة،وكتبو الشيخ (۳۲)

 ۔أن حيرٍُّموىاعَليهم علىٰ أكَل غبوِم البقِر،وجيربُوَن اؼبسلمنَي أيضاً  اؽبندوِس الَّذيَن حيرٍّمونَ  علىرداً 
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عقائِد أىِل الس نَّة،  علىردٍّ بعِض الش َبو واالعرتاضاِت الواردِة ِمن ِقبِل الشٍّيعِة  علىانتباه اؼبوٴمنني>ىذاالكتيب يشتمُل (۲۳)

 ۔و ىو بالل غة الفارِسيةِ 

طَبس عشرَة رسالٍة وردْت إليو ِمن ِجهاٍت ـبتلفٍة رَبمُل يف طَياهِتا أسئلًة  علىسائَل ردَّ ِفيها فيوض قاظبية>ىذه ؾبموعُة ر (۲۳)

ينيةِ  ُمهمًة عِن األمور الشَّرِعيِة،  ۔والدٍّ

رسالَتني أرسلهما إلَيو الشيخ ؿبمد صبال الدين  علىصبال قاظبي>ىذاالكتيُب عبارٌة عن ردٍّالشَّيِخ النانوتوي (۲۲)

ويٰت يفالدىلوي>
َ
 ۔القبورِ  إحدي الرسالَتني تتحدُث عن مسألِة وحدِة الوجوِد الشائعِة عندالُصوفيِة،واألخرٰي عن ظباِع اؼب

شباِن رسائَل للشيخ النانوتوي تتحدَُّث عن مواضيَع  علىمكتوبات قاظبية>)الرسائل القاظبية(ىذاالكتيُب يشتمُل (۲۱)

 ۔،ومسائَل يِف التَّصوِف، واإلحسانِ شّت 

 ۔التشيعِ  علىاألجوبُة الكاملة يف األسولة اػبامسِة>ىذاالكتاب أيضاً يف الرد (24)

 ۔ِتسعِة إيراداٍت تلقَّاىا علىاللطائُف القاظبية>ىذاالكتيُب عبارٌة عن تسِع رسائَل كتَبها الشيخ يف الرَّدٍّ (۲۸)

ِِ قصائد قاظبية>ىذه ؾبموعة ِشعريٌة للشيخ ؿبمد قاسم النانوتوي؛القصيد(26) ِِ الرَّسوِل صلي اهلل عليو  ُة األويٰل يف مدِح

حبٍّو القويٍّ الكامِل للنَّب،واحرتاِمو الواِفِر لو،وأحاسيِسو اعبياشِة الفياضِة العميقِة ذُباه حضرِة الرٍّسالِة  على،و ربتوي وسلم

بالل غة األرديِة،والثانيُة بِالفارسيِة،والثالثة الكرديِة،وبعدىا ثالُث قصائَد يِف مدِح السلطان عبداغبميد)السلطان العثماين(اأُلويٰل 

 ۔بِالعربيِة،ويِف آخِر الكتيِب قصيدٌة بني ِفيها ِسلسلَة الطَّريقِة اعِبشِتيِة الصَّابرِيِة السلوكيةِ 

ِِ “الفلقِ ” و “الناسِ ”تفسرُي اؼبعوَّذتني>ىذه رسالٌة رَبوي اؼبعاين التفسرييَة لسوريتَِ (۲۱) باؼبعوَّذتنِي عند علماِء  اللَّتنِي تُعرَفاِن

ونشَرىا  رضبو اهلل، الكريانوي ںالعربيِةفضيلُة الشيخ عميد الزما إىلالتفسرِي،والعلوِم القرآنيِة،وىي يف األصِل بالل غِة الفارسيِة،ونقَلها 

 علىبيِة، و تدريِب خرٍّجيي دارِالعلوم اعُبددِ ألوَِّل مرٍَّةؾبلُس اؼبعارف القرآنية الذي كاَن أُنشأ يِف دارالعلوم ديوبند يِف السَّبعيناِت لرت 
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وفضيلة الشيخ  وقدأفاد منو الكثري من اػبرجيني أمثال> فضيلة الشيخ السيد ؿبمد ويل الرضباين، البحوِث،والدٍّراسِة اؼبقارِنِة،

ليو علمياًالشيخ اؼبفيت رضبو اهلل،وفضيلة الشيخ ؿبفوظ الرضبان شاىني اعبمايل،وكان يشرُف ع الدربنجوي ؿبمدرضوان القاظبي

 ۔ظفريالدين اؼبفتاحي اؼبفيت األكرُب لدارِالعلوم األسبقُ 

 بعُض اؼبوٴلَّفاِت اؼبعدَِّة من مصنَّفاِت اإلماِم النانوتويٍّ>

الكريانوي  ںخ وحيد الزماأمهٍّية ُمصنفاِت اإلماِم الِعلميِة البالِغِة،ودقَِّة عباراهِتا،وتُعسرَِفهِمها لِعامَِّة القراِء كاَن الشي إىلونظراً  

طوٍُّر ؽبا يِف 
ُ
ُوَٴلٍُّف لَقواميِس الل غِة الَعربيِةالَقيمِة،واؼب

 اؽبنِد كتاباً،و ِخطاباً،ونشرًا بِبذِل )األديُب الَعرِب  النَّابُغ يِف ِشبو القارَِّة اؽبنديِة،اؼب

هرِة،واػبُطباِء اؼبصاقِع يِف الل غِة العربيِة الُفصحٰي(أسََّس ؾبِلساً اعُبهوِداؼبكثَّفِة،واؼبرِبٍّ للعدِدالكبريِمن األدباِء النابِغني،وال
َ
كتَّاِب اؼب

جلُس 
َ
صنفاِت القاظبيِة يف حلٍل جديدٍة، و أسلوٍب رشيٍق،رائٍع،سهِل اؼبتناَوِل،وقد قاَم ىذااؼب

ُ
لِبحِث،وتسهيِل،وتشريِح،ونشِر اؼب

؛ولكن انتهْت “ؾبموعة اإلفادات القاظبية”و  ،“عظمة اإلسالم”و  ،“اإلسالمصداقة ”الِعلمي  بنشرِكتٍب ؽبذه السلسلِة أمثاَل>

همٍّ حيتَّ اآلن أحٌدمن خرجِيي جامعِة ِديوبند،نَعم قد بدَأ األديُب ‘‘دِ الوحي’’ىذه السلسلُة بوفاِة الشيِخ 
ُ
ومل يعََتِ ُّذااألمِر اؼب

ِِ البارُع،والكاتُب اإلسالمي  الكبري يف العصِر الرَّاىِن ف الرَّسائِل،والكتاباِت ضيلُة الشيخ نور عامل خليل األميين نشَر ترصبَة

َِ “احملاورات الدينية”( خاصًا باسِم Column)القاظبيِة،وبدأ عموداً  و كتاباِت اإلماِم النَّانوتويٍّ يِف ؾبلَِّة  ،لنشرِترصبِة رسائِل

اجِم أيضًا باسم وقدُنشَرت ؾبموعةٌ “الداعي”اعبامعِة الشَّهريِة الشَّهريِةالعربيةِ  قدقاَم ُِّا فضيلُة الشَّيِخ “حجة اإلسالم” ؽبذه الرتَّ

علماِء األستاذ ؿبمد ساجد اؽبردوئي،أستاذ األدِب العرِب بدارِالعلوم ديوبند،وىي ترصبٌة أدبيٌة،سِلسٌة،رِشيقٌة،واآلَن قدانفتَح الباُب لِل

ىذاالَعمِل  علىَعن صَبيِع ُمنتِسِب دارِالعلوم ديوبند  اهللُ )فجزاه ۔النَّريِة،ويسَتِفيدوا منها آراِء،وأفكاِر القاظِبيةِ  علىالَعرِب أيضاً لِيطَِّلُعوا 

 اعبَِليِل(

 اؼبسيِحينَي> علىمساعيو اؼبشكورُة يف الردٍّ 

دارِس اإلسالميِة،وِمن و  علىبدأُوا اؽبجوَم بُقوٍَّة،ومكٍر،ودىاٍء ؛اؽبنِد  علىؼبَّا تسلََّط اإلقبليُز  
َ
يِن اإلسالِميٍّ  علىرائِها اؼب الدٍّ

م كانوا َمن يقوُد اؽبنَد منذ  علىاغبَنيِف، وكاَن االسِتعماُر الرَبيطاين  يريُد ِمن ذلك القضاَء  سلِمني اؽبنوِد؛ألهنَّ
ُ
اإلسالِم وكسَرشوكِة اؼب
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اؼبنهِج  علىها) كما أشرناإليو قبَل قليٍل(>القضاُء ؿُباربِة اإلسالِم ِبكلٍّ وسيلٍة؛ِمن على ،قروٍن طويلٍة،وِمن ىنا ركز االستعماُرجهوَده

،والقضاُء  لغِة اؼبسلمنَي يِف اؽبنِد،وكاَنت لغُتهم يِف بدايِة أمرِاالسِتعماِر ىَي الل غَة الفارسيَة،مثَّ طوَّر  علىالدراسيٍّ الشَّرقيٍّ اإلسالِميٍّ

سِلُموَن ألَنفِسهم لغًة أخرٰي ظَبَّوىا
ُ
تمرٍِّديَن  ،وِمنها“األرديةَ ”اؼب

ُ
يِن النَّصراينٍّ،واؽبندوِسيٍّ اؼب َزعزعِة عقائِد عامَِّة  علىتشِجيُع رجاِل الدٍّ

سلِمنَي،وقد َأحَضرِت الُقوَّاُت االسِتعماريُة مَعها ؾَبموعًة كِبريًة من األساقفِة ،واؼببلٍّغنَي للديِن اؼبسيحيٍّ 
ُ
 إىلِمن دولِتهْم،باإلضافِة  اؼب

ُدِن،والقرٰي اؽبنديِة،ويِسيُئون تأييِد،ونصِر األساق
ُ
؛َفكانُوا يتجوَُّلون يِف اؼب يِن اؽبندوِسيٍّ حلٍّينَي، و رجاِل الدٍّ

َ
صلي اهلل عليو  النب إىلفِة اؼب

 ۔،ويشككُون يِف عقائِد اإلسالِم الغرَّاءِ وسلم

الُعلوِم  علىِر اإلقبلِيزيٍّ؛فحاوُلوا اغِبفاَظ االستعما علىتلك األوضاِع،واػبُطِط الظَّاؼبِة، و  علىلكن علماَء اؼبسلمنَي ثاُروا  

،ودافَ ُعوا عِن اإلسالِم وعقائِده،ونشأ لَديهم ِحسٌّ معاٍد لل غة اإلقبِليزيِة، و  سيِحيٍّ
َ
ُنَا لَديهُم الش عوُر الشَّرعيِة،وؿباربَة انتشاِر الديِن اؼب

يِن؛بل  علىلربانِينَي الَغيارٰي بأمهٍّية اغبُرٍّيِة واالستقالِل،وكاَن من َبنِي ذلك العلماِء ا رأِسهْم الشيُخ ؿبمد قاسم النانوتوي ؛فقد  علىٰ الدٍّ

من اػَبصائِص ناقَش النصارٰي واؽبندوَس ِعدََّة مرَّاٍت،وأثبَت ِفيهاأن اإلسالَم ىوالديُن اغبَنيُف اػبَاِتُ ،الناسُخ لِِلدياِن كلٍّها،وِفيو 

ياناُت األخرٰي يِف أقطاِر العاملَِ كلٍّوواؼبِيزاِت الكثريِة الَّيِت زبُلو عَ   ۔نها الدٍّ

؛وكاَن اإللو،أي سوُق معرفِة “ميلوٴ خداشناسي”باسِم>دينية ِلسوٍق  ،وكاَن ِمن مساِعي االسِتعماِر ضدَّ اإلسالِم إقامَتو 

ُموا أفكاَرىم وعقائَدىم أمام عامَِّة الوقوِف أماَم اإلسالِم،وليِجُدوا ؾَبااًل حيٰت يقَ  علىذلك لَتشجيِع اؽبنُدوِس،والنَّصارٰي  دٍّ

سِلِمني،فأقاموا ىذه الس وَق دبُديريِة 
ُ
سلمِة،ودَعواالناَس غِبُضوِر ىذه “ يو ِب” ،‘‘دبُقاطعةِ ’’،“فور ںشاه جها”اؼب

ُ
ذاِت األغلِبيِة اؼب

سِلمنَي الشيخ 1876مايو عام الس وِق،وقد أُِقيَمت ىذه الس وق َمرََّتنِي>اأُلويٰل يوَمِي الثاِمِن والتَّاسِع من
ُ
م،وحضَرىا مَن الُعَلماِء اؼب

النانوتوي ،والشيخ فخراغبسن الغنغوىي،والشيخ أضبد حسن األمروىوي،والشيخ ؿبمود حسن الديوبندي،والشيخ عبداَّيد،والشيخ 

الل،واؼبنشي اندرمن،ومن  ےنشي بيارواؼب الربيلوي، والشيخ ابواؼبنصور الدىلوي وغريُىم،وِمن اؽبنُدوِس ديانند سرسويت، علىأضبد 

اؼبرَِّة الثانِيِة أِقيمْت يوَمي التاسع عشَروالِعشرِيَن من مارس  اؼبسيحيني األسقف نولس، وواكر، واسكات، وؿبي الدين، ويف

ن أسلوِب مباحثِة اإلما ِم م،و شارك ِفيها أيضًا الُعلماُء، و األساِقفُة الَّذيَن شارَكوا فِيما قبُل،وسنبحث يِف مقالِنا ىذا ع۳۳۱۱عام

ختلِفِة حوَل  علىمَع اؼبخالِفنَي وباألخصٍّ اؼبسيحينَي يف ىذه الس وِق النٍّقاِشيِة،والرَّدٍّ  النانوتويٍّ 
ُ
سيِحينَي يِف َضوِء كتاباتِو اؼب

َ
اؼب
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وضوعِ 
َ
 ۔ىذااؼب

> علىإثباُت عقيدِة الوحدانيِة،والرَّد    التثليِث اؼبسيحيٍّ

ياناِت ِقواُمها الَعقائُد،وكل  ديٍن ال تطاِبُق حبث اإلمام يف ا  ناَقشِة عِن العقائِداألساسية لإلسالِم،واؼبسيحيِة؛فإنَّ الدٍّ
ُ
عقائُده، ؼب

 ۔األساسيُة العقَل،وال يقبُلها الش عورُاإلنساين ،فهَوِديٌن اليعبأُ بِو،وال يعَمُل بَتوِجيهاتِو وأفكاره

،ويف بعِضهاآؽبٌة اإؽببعضه نرٰي أنَّ يف  ىذا ومعَ  واحٌد،وىوالَّذي خَلَق العامَلَ، ياناِت تُقر  بأنَّ اهللبعَدٰىذا فليعَلم أنَّ كلَّ الدٍّ   ٍِ اِن

م  اإللوال تُعد  والرُبصٰي كمانرٰي يف اؽبندوِس،وبعُض النَّاِس يزُعموَن أنَّ  ُمركٌب من ثالثِة أقانيَم،وىو ُمعتقُد النَّصارٰي،واؼبعيٰن أهنَّ

ناَقشِة ردَّ إماُمنا يعتربُو 
ُ
 ىذه العِقيدِة الواىيِة،وقال> علىَن الَوحدَة يف الكثرِة،والكثرَة يف الَوحدِة،ويف ؾبالِس اؼب

 ۔“ِمن احملاِل أن يكوَن الَواحُد كِثرياً،والكثريُواحداً يِف الواقعِ ”

األكِل،  إىلو واجُب الوجوِدالحيتاُج اللّ أثبَت أيضًا أنَّ ومثَّل ؽبذاالقوِل أمثلًة واضحًة زبَضُع ؽبا الُعُقوُل،وتقبُلها الُقلوُب،و 

ذلك ِمن اغبَيواناِت،وكاَن ِعيسٰي،ورام،وكرشن كل هم حيتاُجوَن إلَيها، فكيَف  إىلوما كلٍّ ماحيتاُجو الكوُن اإِلنساين    إىلوالنَّوِم،وكذلك 

 ۔يِصريُوَن آؽبةً 

،واالنقياُد،وىذا ِمن مقاصِد زبِليِقو،وكيِفيُة اإلطاعِة تُعَلُم ِمن الر سِل،ولذلك بعَث مُث أثبَت أنَّ اإلنساَن جِيُب عَليو اإلطاعةُ  

،وحذَّروىم مَن الِعصياِن،والِعتياِن،وكاَن خطاُب اإلماِم مرَبىًنا بالرَباىنِي إىلٰ تع أمرِالّلواتباِع  إىلالناَس  فدعوا آالفًا من األنبياِء، الّلو

،أنيقاً،رائعاً،لبقاً،موافقًا للُعقوِل، السَّاِطعِة،واِضحًا غايةَ  ِِ  األساقفُة أيضاً؛ولكن كاَنت قلوُُّم ـَبتومًة بِاإلنكاِر، وقداعرتَفو الُوضوِح

 ِِ  ۔واالستكباِر،فلم يَوف َُّقوا لإلدياِن

 و؛ولكن مل يقبلو بَغريِالتَّثليِث،وقاَل>اإللوحدانيِة  علىدالئِل اإلماِم  علىأثيٰن “نولس”فاألسقفُ  

 ۔“تصوَُّر الوحدانيُة بَغرِي التَّثليثِ التُ ”
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 ومثَّل لو>

العَدُدواحٌد؛لكن اليوَجُد بَغرِي ىِذه  فذلك )الط وَل،والعرَض،والعُمَق( إنَّناِعندما نكتُب عدَدالواحِد،قبُد ِفيو األبعاَد الثَّالثةَ ”

لُقوُة اؼبفكرُة،فاليوجُد ىذاالواحُد أيضًا ِبال ثالثِة أجزاٍء،وكذا ولكن ِفيو الروُح،والشَّهواُت،وا األجزاِء الثَّالثِة،كٰذلك اإلنساُن واحٌد؛

 ۔“و الواحُد بَغرِي األجزاِء الثالثِة؟وجُداإللالشَّجرُة واحدٌة؛ولكنَّها ُمركبٌة ِمن اأُلصوِل،والُفروِع،واألوراِق،فكيَف ي

 إماُمنا النانوتوي > فأجابو

وكثريٌأيضًا )ثلثٌة(يِف اغبقيقة،وتأتُوَن لو دالئَل تُثبُت الكثرَة يف اغبِقيقِة،والَوحدَة يِف تدَُّعون بأنَّ اإللو واحٌد يِف اغبَقيقِة،”

 (7) “ والوحدِة االعتباريِة،وال يثبُت ُّذا ماتعتقُدونَو االعتباِر،وال َحرَج يف اجتماِع الكثرِة اغبِقيقيِة،

اٍء الس كُر،ويف آخَر الطٍّيُب،ويف آخَر اؼباُء،مث ذُبمُع كل ها يِف كأٍس، و مُثَّ وضََّح قولَو باألمثلِة،منها> أنَّو إن كاَن يِف إن 

يقِة،فكل  ىذه الثَّلثِة سُبزُج،وتُ َعد ِمنها َمشروباً،فال يرٰي ىذا إال واحداً؛ولكنَّ العقَل الصاِئَب يعتربُه ِحينئٍذ أيضاً أجزاء اً ـُبتلفًة يِف اغبقِ 

زِج ثالثَة أشياٍء  وإبرادِ  من اأَلىداِف،اغبالوِة،والرائحِة الطيبِة، ثِة أنواعثلُمزَِجت لِتحصيِل 
َ
الغُلَِّة،فَلومل َتكن ىذه الثَّالثُة عنَد اؼب

شروَب وِإن كاَن ُمركبًا ِمن ثالثِة أجزاٍء ـبتلفٍة يِف اغبِقيقِة،يرٰي ويعتبَ رُ 
َ
طلوُب،َفكَما أنَّ اؼب

َ
لك يِف  ذواحداً،ك ـبتلفٍة،كيَف حيصُل اؼب

 ۔اجتمَعْت ثالثُة أشياٍء ـبتلفٍة يف اغبقيقِة،واحدٍة يف االعتبارِ “نولس”بو األسقف تِلك األمِثلِة الَّيِت َأيت كلٍّ 

 كاَن ىذاُملخَُّص ماقاَلو اإِلماُم يف ردٍّأمثلِة األسُقِف،وأقوُل>  

فِلَم ال  وصَبالُو أيضاً، والعرِض ِفيو َلمعاُن اغِبرِب، جانِب العمِق ،والطوِل، إىلمثاِل العدِدالواحِد،ف علىإن ألِقيْت نظرٌة عابرٌة ” 

وصُ 
َ
 وِف، وإنيكوُن التَّخِميُس عِقيدًة موضَع التَّثِليِث؟واألمرُاؽبام  ىنا أنَّ النَّصارٰي مَل ديِعُنواالنظَر يف أحواِل الَوصِف، واؼب

دَةؼبوُصوٍف واحٍد من عاد ِِ األو صاَف اؼبتعدٍّ كشجرٍة واحدٍة ؽبا مئاُت ُغصوٍن،وآالُف  ياِت األموِر،أمَعُنوا،لوَجُدوا أنَّ

َمبغوضٌة،واليلزُم من تكث ِر،وتعد ِد األوصاِف،تكث  رُالذَّواِت يف  ىٰ أوراٍق،وكإنساٍن واحٍد لو أوصاٌف كثريٌة ؿَبمودٌة،وأخر 
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فاُت ،فكثريٌة جدًّا،واغبق  أنَّ العقَل يأَِب الكثرَة واحدٌة ال شركَة ِفيها،وأمَّا الصٍّ  ذاتو إىلٰ الشَّجرِة،واإلنساِن، فكذلك الَباري تع

الجيتِمُع الظٍّل  ،وال اغَبُروُر،وال الظلماُت، و الالنوُر،والالربُد ،والَوحدَة اغبِقيقيَة،كيف ال!وِمن أجَلي البِديهياِت أنو اغبِقيِقيَة،

،وىو الَِّذْي ظبَّاه الُعقالءُ   (4) ۔“إنَّ اجتماَع الضٍّدَّيِن، ؿباٌل عقالً ”وقاُلوا> “اجتماَع الضدَّينِ ”واغبر 

 مسئلُة القدِر،وإيراُد اؼبِسيِحينَي>

 قال األسقُف يف تلك اؼبناقشِة > 

ظامِلٌ؛فإنَّ ما يقوُم بو الَعبُد مَن األعماِل  اهلللو نسلٍُّم أنَّ أعماَل الِعباِد َتصُدُر كما كتبْت يِف األزِل،َلَوجَب أنَّ ”

 (۱)۔“ُمضطرًايف إتياهِنا ُتوبًة،وؿَبتومًة ِمن األزِل،وكان العبدُ الطاغبِة،كاَنت مك

سلموَن َحيارٰي َمشدوىني،و يَقعُ  
ُ
وايِف إنَّ العلماَء اؼبسيحينَي عنَدما الجِيُدون َمفراً،يستهدُفوَن عقيدَة الَقدِر،ليبَقي العلماُء اؼب

 ضاً جواباً قاطعاًدىَش ِمنو األساقفُة،وبَقوا ساكِتنَي، قاَل اإلماُم>الشَّك، واالرتياِب؛ولكنَّ اإلمام النانوتوي  أجاَب َعنو أي

وَمِضيفاً،وَدورَة مياه،وضبَّامًا وَماكاَن  لوكاَن ألحٍد أرٌض خرِبٌة،مث بيٰن عَليها ُحُجراٍت،كبريًة،وصغريًة،وقاعًة وِسيعًة،”

ِة األرِض الَّيِت بنيَت عَليها دورَة اؼبياه،واغبمَّاَم،حيٰت و َلوأنَّ تلك قطع علىيريُد،وحيتاُج إليو،فال يورُِد عَليو أحٌد بأنَّك قد ظَلمَت 

 ،أنو علىفإنَّ كوهَنا يف ِحيازِة ذلك الرَّجِل يُدل   والبغَي؛ صاحِبها،وال أن َتشكوإِلَيو الظ لَم، علىاألَض أُنِطَقْت،َلَما وِسَع ؽبا أن ُتورِد 

فِإذا كاَن لصاحِب األرِض أن يعِمَل أرضو اػبرِبَةبعَد مدٍةكيف شاَء،فِلَم اليكوُن  ۔قِضْي ِفيها مايريدُ وي ـُبتاٌريِف أن يفعَل ُِّا مايشاُء،

كماشاَء،وميٰت شاَء،َفال   ،لذاِت الواجِب الُوجوِد،الَّذي لو ُملك السَّماواِت، واألرِض،وماِفيهما،ومابَينهما،أن يستعمَل ـبُلوقاتِو

،وىو الَِّذي يقاُل لوبعَض اؼب،َضرَييف اسِتعمالِو تكلٍّمنيَ “القدرُ ”خلوِق، فيأعماِل اػَبرِي،وبعَضها يِف أعماِل الشرٍّ
ُ
 ۔“يِف اصِطالح اؼب

 >يعصمُة األنبياِء،وغواياُت النصار 

َم يِف اإلقبيِل لوط  بناتِو  بأنَّو زىن عليو السالم إنَّ النصاري يزُعموَن أنو ال يوجُد إنساٌن َمعصوٌم عِن اػبطِأ ،حيتَّ األنبياِء،فاهت 
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وعبَد  بأنو َأشرك يف الِعبادِة، عليو السالم زوجَة جارِه،وسليمان زىن بأنَّو عليو السالمدؤ ودا من ىذه العقيدِة اػببيثِة( باهلل)نعوذ 

سيحينَي،
َ
ا،وأما اإلسالُم،فيُعد  الزٍّنا فاِحشًة  بَلَغْت ُمنتهاىا يف زمانِن حيّت  األصناَم،وِمن ىنا تأصََّلْت،مث تطوَّرْت نظريُة اإِلباحيِة يِف اؼب

ُر اإلسالُم ِمن دواِعي الزٍّنا  كبريًة،وأسوَأ السَّبيِل لقضاِء الشَّهوِة،وَلو ارتكبو أحٌد،لُرجَم حيّت  ديوَت،أوُحدَّدبأِة َجلدٍة؛َبل وحيذٍّ

رهِتم،وطُُرِق َعيِشهْم، اَلكرامُة، والَفحشاُء، بَينهَما بَوٌن وِعش التَّام يِف لباِسهم، بِاالحتياِط،والتور عِ  أَيضاً،فيوَٴكُد رجاَلو،ونساَءه

عنو،وأمَّا هُني ، و االنتهاِء عمَّا إىلتع اهللبعيٌد،الديكُن اعبمُع بينهَما،وال تُ َتصوَُّر الكرامُة ،والَفضُل يف اإلسالِم إال بالت قي،وامتثاِل أوامرِ 

وكرامًة، و  ونسباً، َوُخلقاً، أوباخِتيارعَِبنِة االقرتاحاِت؛بل ىم أويَل النَّاِس،وأفضُلهم ِخلقاً، العامٍّ، ُعصبُة األنبياِء،فاَل تُبعُث بتأييِدالرَّأيِ 

أنِبياَء،َو وصبااًل،وكمااًل،ويتمتَّعوَن جَبيمِع الكفاءاِت الالزمِة لَنبٍّ،و رسوٍل، وىذه ىي العوامُل اغبِقيِقيُة يف ِبعثِتهم،واختيارِىم  عماًل،

،وترصُباناًِلدينِ  والسَّيآِت، صبيِع اآلثاِم،اهلل من هم حيفظُ  وُمنِذريَن لِعياِل  ومبشٍّريَن، ،وأوامرِه،اهلل ليكونُواَمعايريَلِلَخلِق،وُرسالًلِلحقٍّ

م إشبًا؛َبل و الديِيُلون إلَيو أبداً،ال قَبَل ِبعثِتهْم،وال بعَد ىا؛ولكنَّ النَّصاري ينزُِلوهَنم من ،فاليرتكُبونَ اهلل زلَة عامَِّة اػبَلِق،ويزُعُمون بأهنَّ

)يعِصُمَنا  ذا ُعَصيبٌة تدَِّعي اإلسالَم،وتَ تَّهُم األنبياَء بُتهِم النَّصاري،ىلَيُسوابأبرِياَء مَن الزَّالِت،واآلثاِم الَبشرِيِة،وقد حدَثت يف عصرِنَا

 ِمن مثِل ىذاالضَّالِل( اهلل

ىو،واغباُل أنَّ ُملوك األرِض ال يسلٍُّموَن  معصومًا من اػبطايا،وقائًما بأمرِه كما يريدُ  للن بوِة َمن ال يكونُ  كيَف خيتارُاهلل  

همََّة إال َمن يعتمُدوَن عَليو ِمن َخَدَمِتهم،وعِبي
ُ
الَّذيَن ال خياُفوَن عَليهُم الِعصياَن،واػبُروَج،فَلوال نسلٍُّم ِعصمَة ِدىم ُشوٴوَن ُدوؽِبم اؼب

كونَو  صباعًة ـَبصوصًة ِمَن الرٍّجاِل لِلن بوِة الَِّذيَن مل حيرَتُزوا اإلمَث ، و الِعصياَن،وىذا ينايف  يف اختيارِه ءٌ ـُبِطي اهللنَّ األنبياِء،لََلزَِم أ

 ۔جاِمعاً عِبَِميِع ِصفاِت الكمالِ 

 ويقوُل إماُمنا>

وثبَت من ىذا  ونشاطاتِو،وإال لزَم النَّقُص يِف ُوجوِده، ٴونِو،يكوُن كاِماًل يف صِبيِع شو الظَّاىُر أنَّ َمن كاَن كاماًل يف وجوِده،”

األشياِء، أنَّ ِعلَمو بَظواىر  إىلوبواطِنو،وبكوِن العبِد ُمطيعاً،أوعاصياًكامٌل،والإمكاَن للَخطِأ،فَمن جعلو مقرَّبًا غبَضرتِو،وَرسواًل  ِِ

نصِب اعبِلي العاملَِ البشريٍّ،يأَِب العقُل عزَلو
َ
 اهلل ويلزمُ غضِب  إىلوُملخَُّص القوِل أنو ال يصُدُر عمٌل عِن األنبياِء مفٍض  ِل،ِمن ىذااؼب
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 الطَّيبِة حينئٍذ ربلٍّيهم بِالسَِّجياِت الفاضلِة،والشٍّيم الغرَّاِء،والُعلوِم الربَّانيِة الَبيضاِء،ويلَزُم اإلقرارُبِعصمِة ىذه الُعصبةِ 

 (۳)۔“قَلباً،وِلساناً،وبَياناً 

 

 

 

 جزيرة العرب قبل نبينا؟ إىلرسول  ىل بعث

 يف القرآن الكرًن> إىلقال تع

 (۲) .“وإن من أمٍة إال خال ِفيها نذيرٌ ”

 ويف موضٍع آخَر>

 (۳۳).“ولكلٍّ َقوٍم ىادٍ ”

 علىِذُرىْم،وبناء ًا يبشٍُّرىْم،وين اهللَظهرِاألرِض اٴمٌة ،أَو قوٌم،إال وقدبُعَث ِفيهم رسوٌل ِمَن  علىويعَلُم ِمن ىذا أنَّو مَل يوَجْد 

ولعلَّهم يرِيُدون ِمن وراِء ىذاالسوٴاِل زبِطئَة “؟صلي اهلل عليو وسلمالعرِب قبَل ؿُبمد إىلمن بُعَث >”ىذايسأُل األساقفُة النَّصاري 

النب قبَل الِبعثِة ارتكَب أعمااًل ال  خلَف ىذاالسوٴاِل إثباُت أنَّ  ،واؽبدُف الثَّاين اهلل كونِو ُمنزَّاًل ِمن   علىبياِن القرآِن الكرًِن،والردَّ 

 ۔تالئُم ؼبِثِلو،وأنو مَل يكن َمعُصوماً 

 وجييب عن ىذاالسوٴال أيضاً إماُمنا َجواباً كاماِلً ال نقَص ِفيو،فيقوُل>
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؛ولكن ال يلزُم من ىذا أنَّ  إىلتبارك و تع اهللال شك يف أنَّ ”  علىبعثتو كانت  بعَث يف كلٍّ أمٍة رسواًل،وىادياً،ومبلغاً للحقٍّ

 علىفإنو ليس من الواجِب الديينٍّ  قوِمو، إىلوسلََّمو  رأِس كلٍّ قرٍن متواليًة من َغرِي فصٍل،وأعدَّالذَّاىُب ِفهرَس َمن يأيت بعَده،

طاعِة،وحسن اػبُلِق،وِطيِب قوِمهم أن يُقوُموا بكلٍّ ما وجَّو إلَيو نبيهم ِمن صحة العقيدِة،وأعماِل اػَبرِي،وال علىاألنبياِء؛بِل الواجُب 

ُلوا،وَنسوا ما النفِس،وأن ال يغُفُلوا عن ىذا لَِلمحِة بَصٍر،فَلوفعُلوا ىذا،يعَطوَن األجَر يِف الد نيا ،وأكثَرِمنو يِف اآلخرِة، و إن مل يفعَ 

اؿبََّْت آثاُرىا دبَرٍّالد ىوِر،وكرٍّ الُعصوِر،فاإلمثُ  حيّت ،وانشغُلواَعن تعالِيِم نبيهم اؼبكرم،وسريتو الصَّاِفيِة الَبيضاِء،اهللِمن آيات  ذُكرُوا بِو

 إىللو رضَبهم،وأخَرَجهم من غياىِب اعَبهالِة  اهللذلك الَقوِم،وجديٌر بأن يعاقَ ُبوابأسوأِ،وأشدٍّ العقاِب؛ و لكنَّ  على

،فَليَس ذلك   ۔بعزيٍز،وىو ُذوالَفضِل الَعِظيمِ  اهلل علىنُورِالِعلِم،واغبقٍّ

ومتنوِع اػببائِث الروحيِة،  واعبهالِة، والشرك، يف ظُلماِت الكفِر، صلي اهلل عليو وسلم رُب أيضًا كانوا قبَل بِعثِة النبوالع 

،وكذا كاَن ديُن عليو السالم والَعَقديِة، و كانوا يدَّعون اتباَع إبراىيم وتور َث ديِنو؛ولكن كا نوا جاىِلني عن ماىو ديُن إبراىيم

يسي، قد ُحرٍَّف ِفيهما،ُفُخلَط يِف التوراِة،واإلقبيِل،ويف سريِة أصحاُِّما ما ال أصَل لو،فَلم يكْن ىناك ديٌن صِحيٌح موسي، و عِ 

عجزاِت اغِبسٍّيِة،والعِلميِة،وبدأ النَّاُس يُعوُدوَن  اهللاغبقٍّ والصَّواِب،إذ بَعَث  إىل،وطريٌق تُوصُل 
ُ
قٍّ، اغب إىلِفيهم رسواًل ِمنهم،وأيده باؼب

 خاتَِ األنبياِء، واليقنِي،والر شِد،والَفوِز،والَفالِح بيِد ؿبمِد بِن عبداهلل أفواجاً،وانشقَّْت ُسُبُل اؽبداية، و يدُخُلون يف ديِن اهلل

وٴمُنوَن يف بداية األمِر أقلَّ قِليٍل،ال ناصَر ؽَبم،والحامَي،سَوي اهلل
ُ
ما يلَقونو ِمن  كلٍّ   ي،وصربِىم علإىلتع والرسِل،وكاَن اؼب

روا ،حيّت  ُِ أيدىم،ونصَرىم  اهللبلٍد اليعرُفونَو،واليعرُفهم ىَو؛ولكنَّ  إىلوىاَجُروا  تركواأوطاهَنم، أًذي،وظُِلُموامن قبل الكفاِر،وأُجِب

شيدَة   علىِمن عنِده حيت َغلُبوا
ُ
م لكفر، والشرك، و قلعُ يف اكلٍّ عدوٍّ جباٍر عنيٍدمتكربٍٍّ،وأخضُعوااألحصاَن اؼب وىا باسِم رٍُّّ

يف أرجاِء  اهللوالتَّضحيِة،والتَّفاين،والتَّفاِديِفي سبيِل إعالِء كلمِة  كاَنت سبُِلىم َشوقًا للشَّهادِة، جلَّ،وعال،وبُقوهِتِم اإلديانيِة الَّيِت 

عمورِة، وُّذا
َ
طمِح األ اؼب

َ
ينَ  علىاؼب تكربٍّ

ُ
شركنَي اؼب

ُ
، و ىزُموا الُقوَّاِت اعبَبَّارَة الِعمالقََة بأقلٍّ هَنُضوا،وجاىُدوا،وقاتُلواالكفاَر،واؼب

تأِثريِه َرغَم  يُع َمدَعدٍد،وأيسرُِعدٍَّة،وبَفضِل جهوِدىذه اعبنوِد الربانيِة السَّابقِة،وتفانِيهم انتشرَاإلسالُم يف العاملَِ كلٍّو،وال يزاُل يتَّس

كثَّفِة يِف سبِ 
ُ
سِلِمنَي اؼب

ُ
 ۔يِل اغَبدٍّ ِمن انتشارِهُجهوِد أعداِء اإلسالِم،واؼب
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 معجزاُت األنبياِء>

صبيَع األنبياِء اؼبعجزاِت،واػبوارَق؛ولكنَّها لَيست ِمن مداِر الن بوَِّة،وال يتوقَُّف عَليهامنصُب النبوِة و وظائُفها،نعم  اهللقدأعَطي  

ا ِمن شبراِت النبوِة،  علىصفاهِتِم الكمالِيِة،و  علىأوطلَبها قوُمو،وىي تُدل   ،اَج إليهيوٴيُدُّا نبيو إذااحتا  إىلتع ونتائِجها،وإن اهلل إهنَّ

صفِة التقليِب، وما أعطَي عيسي ِمن إحياِء  على(فما أُعِطَي موسي من عصا،أواليِد البيضاِء تدل  إىلتبارك و تع منبِعها)أي اهلل

رضٰي،تدل  
َ
ويٰت،وشفاِء اؼب

َ
َب استدالِل إماِمنا اؽبماِم ما أُعطَي نبينا ِمن معجزاٍت كاَنت صفِة اإلحياِء بعَد اؼبماِت؛ولكن حس علىاؼب

 صِبيِع ُمعجزاِت األنبياِء السابقنَي،وؿبريًة للعقوِل اإلنسانيِة،يقوُل> علىفائقًة 

نَّ العلَم صفٌة متصٌف بصفِة العلِم اإلؽبيٍّ الكامِل،واغبقيقُة أ اعرتاِف أنَّ ؿبمداً  إىلعندما نرٰي معجزاِت نبينا الباىرَة،لنضطر  ”

شروِب بُدوِن  علىعظيمٌة ال يتوقَُّف عمُلو 
َ
صفٍة أخرٰي؛بل كل  الصٍّفاِت ِسواىا رَبتاُج إلَيها يِف عمِلها،فال ديكُن تناوُل اؼبأكوِل،واؼب

ال؟فال قبُد بُدًا ِمن أن نعرتَف بأنَّ   وُشربو أِمن اؼبأكوِل أواؼبشروِب أم الِعلِم؛فإنَّو قبَل األكِل والش رِب يلزُم معرفُة أنَّ ما نُريُد أكلو،

يف  علىٰ صفاِت الكماِل، وأفضِلها، ومن كاَن متصفًا ُّا كان أفضَل،وأ علىٰ الِعلِم،والعلُم من أ إىلكلَّ الصٍّفاِت رَبتاُج يِف العمِل 

ىي ِميزُة نبينا ال يشاركو ِفيها أحٌد ِمن  صباعِتو،وصبيُع األنبياِء أعطُواصفاٍت خارقًة غريَالعلِم،ونبينا أُعطَي صفَة الِعلِم، و ىذه

يوِم القيامِة يِف ُصورِة القرآِن،واألحاديِث  إىلأن يكوَن ىوسيُداألنِبياِء كماىو خاَتٌ ؽبم،وعلوُمو الَفياضُة تفيُدالعاملََ  األنبياِء،فينبِغي

 (۳۳) ‘‘داً للكونِ ولذاكاَن َبشَّر ِعيسٰي قومو بأنَّو يأيت ِمن بَعدي َمن يكوُن سي الكرديِة،

َلو ِمن حدث فإنَّنا لونُنعُم النَّظَر يف ما  ،اوحسية ولكن ال يلزُم من ىذا أنَّ معجزاتِو تنحصُر يف العلِم ومل يأِت دبُعجزٍة عمِليةٍ  

ا تفوُق  عجزاِت العمليِة،فقضيُب موسٰي ا علىخوارِق األعماِل،لنجُدأهنَّ
ُ
 يصرُي ثُعبانًا ؿُبرٌي؛ لَّذيما أيت بو األنبياُء السابقوَن من اؼب

فإنَّ عصا موسٰي ظهَرْت ِفيها اغبَيويُة بعَد أن صارْت حيًة َتسعي، واألسطوانُة  ولكنَّ أننَي األسطوانِة أبعُث للعجِب ِمنو؛

ريُض يِصح ،واؼبيُت حيي بكت،وأدمَعْت ؽبجراِن صحبِة النب
َ
األعرُج دبسِح  دبسٍّ يِد عيسٰي،فقد صحَّ  وىي قطعُة خشٍب،وإذاكاَن اؼب

ويٰت بقولو قم بإذن اهلل
َ
رضٰي يصح وَن بربكِة جسِم نبينايِد نبينا،واندفَع وجُع الَعنِي ببزاقو،وكاَن عيسي حيي اؼب

َ
عليو  ،وكان اؼب
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عجزاِت ا؟وقدوقفِت الشمُس إلشارِة يوشع برىًة طويلًة،وعادت من مغرُِّا إلشارِة نبٍّ آخَر،وىذا من اؼبىذَ ،فأيَن ىوِمن السالم

تحرٍّك  علىالكربٰي ؽبما،ولكنَّ أكرَب منها وأعجَب ما حدَث 
ُ
يِد نبينا ِمن انشقاِق القمِر وجعِلو ِشقَّنِي بإشارِة االصبِع؛فإنَّ اعِبسَم اؼب

يُء الذي كاَن يتقدَُّم  َِ ِّ ِم،إذ عرضو األما إىللو طرِئو الس كوُن،فَليس ذلك باعٌث للعجِب؛ألنَّ لكلٍّ متحرٍّك سكوٌن، وكذا الّش

عكوسيُة،و  إىلاػبلِف ال يبعُث  إىلعارٌض وتراجَع 
َ
،فِفيو  علىالتعج ِب؛ولَيس ىو إالاغبركُة اؼب الرغِم من ىذا لوِانكسَر َشيٌء،وانشقَّ

 غايُة الن درِة،يقوُل اإلمام النانوتوي >

ِل اغبركُة خالٌف للطبِع يِف حقٍّو،لذلك كما االنشقاق لكلٍّ شيٍء خالٌف للطَّبِع،والس كوُن للجسِم ليس خِبالٍف للطبِع؛ب”

 ( ۳۲)۔“أيٍّ سببٍ  إىلاألسباِب لشقٍّ شيٍء،حيتاُج إليها للحركِة أيضاً،وأما الس كوُن،فال حاجة غُبصولِو  إىلسبس  اغباجُة 

ِت اغباجُة   َِ ِّ كانُوا أعطواخوارَق    ألهنم ومعجزاِت النب؛ غبسيةاؼبقارنِة بنَي معجزاِت األنبياِء السابِقنَي ا إىلومّس

معجزاِت نبينا،وإن مل تكن كذلك يِف اغبقيقِة،وأمَّا ُمعجزُة نبينا الِعلميُة اليت توجد يِف صورِة  علىكثريًة،ؿبريًةللغايِة،ردبا تُرٰي فائقًة 

متاِز،الَفرِد،ولذاتَري أنَّ القرآِن الكرًِن،وؿبفوٌظ يف ُصدورِكثرٍة كاثرٍة من اغَبَفظَِة الكراِم،فال كتاَب ظباويٌّ يشاركو يِف ى
ُ
ذا الوصِف اؼب

نبينا ِمن أوِل يوٍم حيتَّ اليوِم،وأمَّا الكتُب السابقُة السماويُة،فال يوجُد إال تراصُبها،وىي  علىالقرآَن َموُجوٌد يِف شكِلو الَِّذي نَزَل 

صورهِتا األصليِة؛بل ىو خزانٌة عامرٌة بالعلوِم الكثريِة  علىأيضًا ؿُبرَّفٌة ألفاُظها،َمشكوكٌة معانِيها،والقرآُن مل تبَق ألفاُظها فقط 

العلوِم اعبليلِة،وكم من معلٍِّم األخالِق استنبط منو  علىالنادرِة،فكم من أديٍب حبَث عن لطائفو األدبيِة،وكم من عامٍل اطَّلِع بو 

باِديَٴ األخالقية)
َ
 ،“حيواناِت القرآنِ ”و ،“أرِض القرآنِ ” ٍت قيمٍة حولَ (،وكم من موٴلٍٍّف أثَري اؼبكاتَب دبوٴلَّفاEtiquettesاؼب

  علىوبرىاٌن جِليٌّ  واألخالِق، وما عداىا،فهذا الكتاُب اؼببجَُّل نفسو حبٌر موَّاٌج للعلوِم،ومشٌس ُمنريٌة لِلدِب،“ اغِبكِم القرآنيةِ ”و

 ۔َبنِي يَديو،وال ِمن خلِفو عزَّوجلَّ،وحجٌة بالغٌة للعقوِل واألبصاِر،اليأتيو الباطُل من كونو ِمن اهلل

 ُمعجزِة النَِّبٍّ  علىالرباىنَي الساطعَة،والدراسَة اؼبقارِنَة اغبقََّة،وطلُبوا ِمن اإلماِم أن يأيتَ بدالئَل  هولكن مل يقبِل األساقفُة ىذ

 ِمَن الن صوِص القرآنِيِة،وعندئٍذ قال اإلماُم>صلي اهلل عليو وسلم 

مذكورًة يف القرآِن الكرًِن،نعم جيُب أن تكوُن الروايُة ِفيها صحيحًة،قاطعًة يِف  معجزةٍ  كلٍّ زُم أن كوَن  أواًل ال نسلٍُّم أنو يل”



 

  
 

 

19 

انشقاِق  أن ُمعجزةَ  علىرواياُت اإلقبيِل،والتوراِت، دِد يف األحاديِث الصحيحِة القويِة،التقابُلوصّ الثبوِت،ولنارواياٌت يف ىذاال

 (۳۱) “ماعدا ذلك توجد يِف القرآن أيضاً القمِر،واإلخباَر باػبالفِة و 

أنبيائِهم ،وأوليائِهم  إىلَمغزي مااستدلَّ بو اإلماُم يف إثباِت معجزاِت نبينا الكرًن أنَّ ىناك أقواٌم،وأمٌم تَنسب  

ش
ُ
األلُسِن،أِو الكتُب  علىَتهرُة معجزاٍت،وكراماٍت،وخوارَق األعماِل،والدليَل ؽبم يِف ذلك إالالرٍّواياُت الضعيفُة،أوالِقصُص القدديُة اؼب

حرَّفُة،الَّيت ال يعَلُم زمُن تصنيِفها،وال َمن صنَّفها،وال عدُدرواهِتا،
ُ
ونسِخها،ومَع ىذاىم يزُعموهَنا صِحيحًة،صادقًة،قاطعًة  اؼبدُسوسُة اؼب

 أظباُء رواهِتا، ىذا ؛بل وقدُضبطتْ  علىفقدِصينت ألفاُظها،ومعانِيها،ومل يكتف  واألحاديُث، ،وأمَّا القرآُن،

وعدُدىم،وأنساُُّم،ومساكُنهم،وكيفيُة عدالِتهم،وثَقاىِتهم،وحفِظهم،وإتقاهِنم،فكيَف اليصدَُّق القرآُن،واألحاديُث،وتصدَُّق 

 والرٍّواياُت اؼبتدخَّلُة ِفيها،احملرَّفُة ألفاُظها، و معانيها؟  اإلقبيُل،والتوراُت وأمثاؽُبا الن صوُص،

 األنبياء> علىاهلل عليو وسلم  صلي تفضيُل النب

 علىإبراىيَم وآلِو،و  علىونصلٍّي ُّا  فضيلِة نبينابَوساطِة دعاٍء نقرأُه يف الصلواِت، علىوكذاأورَد العلماُء اؼبسيحيوَن  

األصَل يف التَّشبيو  نبيكم ؿبمد؛فإنَّ  علىىذاالدعاُء ينبٴ عن أفضِليِة إبراىيَم ”قالوا> ،“الصالة اإلبراىيميةِ ”النب،والذي يعرُف بِ 

َُشبَّو،وشبَّهتم يِف ىذاالدعاِء نبيكم بإبراىيَم يف الصالة عليو،و 
آلِو،فال يصح  ُمعتقدُكم بأنَّ  علىأن يكوَن اؼبشبَّو بو أفضَل ِمَن اؼب

كاَن قد أثبَت بالدالئِل  ويَّ ،ومل يكن ىذااإلشكال إالكغريٍق يستنصر بِالنبِت؛فإن اإلماَم النانوت“ؿبمدًا أفضُل من صبيِع األنبياءِ 

،وسيَد صبيِع األنبياِء،ومل يستطاُعواأن يظهروه،فجاُء وا ُّذااإليراِدالتافو علىأفضَل،وأ صلي اهلل عليو وسلم الواضحِة اعبليِة كوَن النب

اؼبشبَّو،وإن كان التشبيو حقيقياً،جيُب  الضَّعيِف؛واغبق  أنَّ األصَل يف التشبيو أنو إن كاَن ؾبازياً،جيُب أن يكوَن اؼبشبَّو بو أفضَل من

ذكوِر التشبيو حقيقيٌّ،ولَيس باَّازِيٍّ 
َ
؛ولكن أن يكوَن طرفا التَّشبيو متساوينِي يف وجو الشبو،وإال اليصح  التشبيو،ويِف الد عاِء اؼب

 الرتبِة،فاعبواُب أن يف التشبيو يف النسبِة متساوينِي يِف  عليو السالم وإبراىيمصلي اهلل عليو وسلم حينئٍذ تنشأ الش بهُة بكوِن ؿبمد

نسبُة اعبانِبنِي؛ولكن ال يلزُم أن تساوي اؼبنسوُب ،واؼبنسوُب إلَيو،كالنسبِة بني الواحِد، واالثننِي، ىي النسبُةبنَي  ييلزُم أن َتساو 

امتساويٌة يف  اآلخِر بعشرِة  علىوبليوَننِي يِف اغبقيقِة؛فإنَّ األوَل يزيدُ كَليهما،ومَع ىذا النسبَة َبنِي بليوٍن، بليوٍن واحٍد،وبليوَننِي؛فإهنَّ
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َلك حبسِب الر وحِ ”مالينَي،واؼبثاُل الثاين ماىو سائٌد يف عامة النَّاِس وىو
َ
أي إن كانِت الروُح صاغبًة،ينزُعها مَلك “جييُء اؼب

اوِت النسبُة؛ولكن تفاُضَل رتبِة الروِح اإلنسانيِة،واؼبلك الرضبِة،وإن كانت طاغبًة ،ينزُعهاملك العذاِب،فِفي ىذااؼبثاِل أيضا وإن تس

 علميٍة لطيفٍة،نص ها> ينكتٍة أخر  إىلُّذااالستدالِل األنيِق أشارَاإلماُم ۔فبا ال رَيَب ِفيو

يف سلسلٍة، وسلم صلي اهلل عليو وإظباعيُل،ونبينا ؿبمد فإبراىيُم، إن لسلسلِة النبوِة طرٌق متنوعٌة كسلسلِة السُلوك يف زمانِنا،”

يف سلسلٍة أخرٰي،وينسلك  عليو السالم ،وموسيعليو السالم ،ويعقوبصلي اهلل عليو وسلم ؿبمد علىوانقطَعْت ىذه السلسلُة 

صاِن، كالشَّجرِالكاِمِل مَع األغصلي اهلل عليو وسلم  ِفيهاصبيُع األنبياِء اإلسرائيليني؛ ولكنَّ إبراىيم يِف السلسلِة األويٰل كالبذِر،وؿبمد

صحِة  كالشجرِالكامِل،وحينئٍذال شك يف   عليو السالم كالبذِر،وموسيعليو السالم   واألوراِق، واألشباِر، واألزىاِر، وكذايعقوب

 ( 14)۔“أفضل األنبياءصلي اهلل عليو وسلم التشبيو،وكذايِف كوِن ؿبمد

نوبًةبعدنوبٍة،وأثبَت حقانيَة اؼبعتقداِت اإلسالميِة  إماُمنا اؽبماُم، أيت ُِّا األساقفُة يف اؼبناقشِة،وفنَّدصبيَعها ىذه اإليرادات اليِت  

يداِن خرياً ِمن القرارِ  ووجُدو والرسالِة،والنبوِة،واؼبعجزاِت،وتفضيِل األنبياِء برباىنَي أسكتِت اؼبسيحينَي، ذُباه ذاِت الباري،
َ
 ۔الَفراَرمن اؼب

 ت األخري>موقُف اإلسالِم من اؼبسيحيِة اغباضرِة،والديانا

ظهِر  علىوأمَّا موِقُف اإلسالِم،واؼبسلمنَي من الدياناِت األخرٰي،فهو أيضا واضٌح،جِليٌّ،وىو أنَّ صبيَع األدياِن اليت ُتوجُد  

الرواياِت  علىُصَورىا األصليِة األِصيلِة،ولذاتَري أن معتقداِت متِبِعيها ال تَقوُم إال  علىاألرِض لَيسْت 

قد  الُعقوُل السِليمُة،والُقلوُب الواِعيُة،واإلماُم النَّانوتوي   ( ،والدالئِل الركيكِة الواىيِة،الَّيت ال تقبُلوMyths)اؼبسموعِة،واألساطريِ 

ياناِت،وكاَن اإلماُم يصر   اؼبقابَل لويريُدإثباَت  اعبانبَ أنَّ  علىاستفاَض البحَث يف ُخطِبو عن ىذه النقائِص األساسيِة لتلك الدٍّ

ِنو،فلُتستهلَّ اؼبباحثُة بذاِت الباري،ىل ىي موجودٌة أم ال؟وإن ُتوجد،فهي كثريٌة،أم أحٌد؟مُث ليبحث عن صفاِت الباري، صحِة دي

ساُن يف وماىي الصفاُت اػباصَُّة بِو؟وكم عدُدىا؟وكم حيتاُج إلَيها؟مث ليبحث عن ذبلٍّياِت الباري،وبعَدىا عِن الرٍّسالِة،والنبوِة،ىل اإلن

أم ال؟وما ىو فهرُس األنبياِء لَدينا ولديكم؟وماىي الُشروُط اليت تقتِضيهاالنبوُة؟مث ليبحث َعن  حيتاُج إليها، فالِحو،ىدايتو، و 
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تيِب؛بل طُولَب البحثُ  واضيِع،ُّذاالرتَّ
َ
 كيف األحكاِم،أيهايسلٍّمو العقُل،وأيهايأباه؟؛لكن مل يستعدَّ األساقفُة للمناَقشِة حول ىذه اؼب

ولكنَّ اإلمام ال حَظ يف خطِبو ىذالرتتيَب األُصويلَّ،وجاء بدالئَل قويٍةَحوَل عقائِد  كلٍّ فريٍق،وبدأالنٍّقاُش َحوَل قطعِتو؛مااتفق ِمن  

معتقداِت اؼبسيحيني بإيراداٍت قويٍة  علىاإلماُم النانوتوي   جاءاإلسالِم،واؼبسلمنَي،مل جيداعبانُب اآلخُر ُوسعاً لالعرتاِض عَليها،نعم 

 لغايِة،مَل يستِطِع األساقفُة اإلجابَة عنها حيتَّ اليوِم،واغبق  أنو ال جواَب ؽَبم َعنها،ونسردىا كبن أيضاً طرداً للبحث>ل

(كل ىذه باهللوأدخَل النَّار لثالثِة أيام)نعوذ  ،عنداهللولُِعن من  ُصلب تكفرياً عن أمِتو، عليو السالم االعتقاُد بأن عيسي(۳)

،وحبيُبو،وأنَّ عيسٰي مل يصدر عنو اهللوذلك ألنَّ النَّصارٰي يعتقدوَن أنَّ ِعيسٰي ابُن  َل ؽبايف اػبارِج الذي يقبُلو العقُل،اؽبفواِت ال دلي

صادٌق يف الَقوِل،وعادٌل يِف  اهللبَغري ِعصياٍن؛واغباُل أنَّ النصارٰي يذِعنوَن أيضًا أن “ األُب ابَنو”َمعصيٌة قط ،فِلَم يعاِقُب 

 يف اإلقبيِل>فقد جاء والط غاَة، كِم،وأنو يكَره األشراَر،اغبُ 

 (۳۸)۔“يبغُض اػبُطَط اؼباكرةَ  اهللإن ”

 (16)۔ويعتقدوَن أن اإلنساَن ال يبصرُه آلثاِمو،وىوـَبِفيٌّ عِن الُعيوِن اإلنسانيةِ 

 ويف الزبور>

 (۳۱)۔“قدأخفاه عن عيوِنكم آثاُمكم،وىو الصادُق،والعادلُ ”

 وابُنو عند النصارٰي،فِفي الزَّبوِر> اهللأنَّ عيسٰي حبيُب  على وأما الدليلُ 

 (۳۳)۔“اهللإسرائيُل ابُن ”

 ويف موضٍع آخَر>

 (۳۲)۔“األكربُ  ُد ابُن اهللو داو ”
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 ويف موضٍع>

 (۲۳)۔“سَليماُن ابن اهلل”

 ويف موضٍع>

فتيوَن أبناُء اهلل”
ُ
 ( ۲۳)۔“الُقضاُة،واؼب

 ويف موضع>

 (۲۲)۔“أبناُء اهلل كل  بيِن إسرائيلَ ”

 موضٍع> ويف

 (۲۱)۔“اهللكل  اليتامي أبناُء ”

،وأما نسبُة البُنوِة إليو،فَمجاٌز،والدلِيُل عَليو  اإللووىذا الكتاُب اؼبقدَُّس يشرُي أيضاًإيل أنَّ عيسٰي يف األصِل ابُن اإلنساِن،ال ابُن 

 كَما يأيت>

 (24)۔يسوُع مسيح ابُن ابراىيمَ (۳)

 (۲۸)۔ا إلنساٍن يأكُل،ويشربُ  جاء ابنُ (۲)

 (26)۔اؼبسيُح يِقر  بأنو ابُن آدمَ (۱)

 (۲۱)۔مسيُح بُن آدمَ (6)

حُبوبيُة تُنايِف 
َ
االعِتقاَد بأنَّ ِعيسٰي ُصِلب،ولُعن تكفريًا عن أمتو،واغبق  يِف ذلك أنَّ اليهوَد الَّذيَن كانُوامل يوٴِمُنوا  وىِذه اؼب
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 ما يف التَّوراِت> وويثبتواأنَّ َدعواه للن بوِة مل يكن صادقاً،والدليُل عَلي ،كانُوادبَّرواألن يعِدُموا ِعيسٰي َشنقاً،بِعيسٰي،ومل يِقر وا برِسالِتو

 (۲۳)۔“َمن ُصِلَب،َفهو ملعونٌ ”

لعوَن ال يكوُن نبياً؛ولكنَّ 
َ
أصَّلت ىذه العقيدُة األسقَف جعَل اؼبصلوبيَة كفارًة،وت“بولوس”والشرُع اليهودي  كاَن حيكُم بأنَّ اؼب

ا شبهٌةوال َغري’’ >ويقولُ  بعُد يف النصارٰي،وخبالِف ىذاخيطٍّأ اإلسالُم عقيدَة مصلوبيِة عيسي، ،واغباصُل أنَّ إماَمناضعَّف ‘‘إهنَّ

ينيَة اإلؽباميَة أيضا ُتشرُي  صلوبِيِةعقاًل،ولكن قد رأيُتم أنَّ كتَبهم الدٍّ
َ
 ۔قٌة،وال أصَل ؽباأن ىذه العقيدة ُملح إىلعقيدَة اؼب

عتقِدالضَّعيِف يف  علىاالعتقاُد بأنَّ اإللو مركٌب من ثالثِة أقانيَم،اليقوُم (۲)
ُ
سائرِاألدياِن،وقد مرَّ  أصٍل،وال يوَجُد مثُل ىذااؼب

 >۱،اآلية۸عَليو،وسنعرُض عليكم دليالً لَدعَوي اإلماِم من اإلقبيِل،فِفي يوحنا،الباب> الدليُل العقِلي  

 ۔“يشهُدون يِف السماِء>األُب،والكالُم،وروُح القدِس،وىذه الثالثة يف األصِل واحدٌ ثالثة ”

 وكتَب يف ىامِش اإلقبيِل األرديِة اؼبطبوعِة ِمن مرزافور)فنجاب(عن ىذه اآلية>

 ۔“أيِة نُسخٍة قِدديةٍ  ال ُتوجُد ىذه األلفاُظ يِف ”

 رضبو اهلل(> يف تشاندا فوردبقابِل اإلماِم النانوتوي لواؼبناقُش يف سوِق معرفِة اإل“)نولس”ويقوُل األسقف 

 (۲۲)۔“إنَّ ماكتبو األساقفُة اؼبرزافوريوَن عن ىذه اآليِة ،حقٌّ ال شبهة ِفيو،وىذه اآليُة ُملحقٌة يف اإلقبيلِ ”

 (۱۳)۔فقد ثبَت أنَّ ىذه القطعَة من اإلقبيِل ملَحَقٌة،وأنَّ عقيدَة التَّثليِث قدزِيدْت يِف ما بعدُ 

 (۱۳)۔“واحٌد،موجوٌد يف كلٍّ مكاٍن،ال خيفٰي عنو شيءٌ  اهللفإنَّ ”

 (۱۲)۔“ كل شيٍء قدير،والعامَل صبيُعو يف ِملكو  علىاهلل إن ”

 (۱۱)۔“كلٍّ َشيٍء،ىو يبِصرُه أيَنماكاَن،وىو عامِلُ الَغيبِ   علىُمهيمٌن  اهللإن ”
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 (۱۳)۔“واجُب الُوجوِد،وىوحيٌّ قيومٌ  اهللإن ”

 (۱۸)۔“ رُي ذاتُو،وال صفاتُوال تتغَ ”

 “>بولوس”ويقول الرسولُ 

سيِح عيسي بن مرًنَ  اهللإن ”
َ
 (57)۔“أحٌد،وبينو وبنَي العباِدواسطٌةيِف صورِة اؼب

 ويِضيُف قائالً>

 (۱۱)۔“رب  الناِس،وإؽبهم واحٌد،ىوفوَق كلٍّ َشيٍء،ويِف كلٍّ شيءٍ ”

،فكيَف َتصُح عقيدُة التثليِث؟وينبغي ىناأن نذكَر ىنا ما قالو اإللو ،تُثبُت وحدانيَة ىذه دالئُل اقتبسَناىا ِمن التَّوراِت،واإلقبيلِ 

 ،و كتبو اإلمام عن ىذه العقيدِة السخيفِة>

 علىأن النصارٰي كمايزعموَن بتثليِث اإللو يِف اغبقيقِة،يظنونو واحدًا أيضًا يف اغبِقيقِة،وال دليَل ؽَبم  عجبِ ِمن داعياِت ال”

وكوَن الواحِد ثلثًة   واحداً، و َمذكوٌر يف اإلقبيِل،أو ظبعوه عن آبائهم كاِبرا عن كابٍر،ويف جانٍب آخريأَِب العقُل كوَن الثَّلثةِ ذلك إال أن

م يتفُقوَن العاملََ يف أن توحيَد االثَننِي،وتثن الواحِدؿباٌل؛ولكنَّهم يةَ كإبائِو كوَن النَّهارلياًل،وكوَن اللَّيِل هنارًا ؛بل أزيَد ِمنو،والعجُب أهنَّ

 ۔“كوِن الثَّلثِة واحداً،وكوِن الواحِد ثلثًةبدليِل أنو ذُكَر يف اإلقبيِل وإن خاَلَف العقَل،والبصريةَ   علىيصر وَن 

نزَّلَة قبلو،وِمنها التوراُت،واإلقبيُل؛ولكنَّ اللَّتنِي نزلتا (۱)
ُ
ال اللَّتنِي موسٰي،وعيسٰي، علىقدصدََّق القرآُن الكتَب السماويَة اؼب

 يقتنيهما اليهوُد،والنصارٰي يِف عصرِناىذا؛فإهنما َقد ُمسَخت صورهُتما األصِليُة،وُخلط فيهما،قدأثبت اإلماُم دعواه بدالئَل وأقرَّ 

 ںه جهامباحثوٴ شا”كتابو ؿبرٌَّف،ومبدٌَّل،وىذاكل و مذكوٌر يف  أيضًا أن اإلقبيَل الَّذي يعتقدوَن بكونِو ِمن اهلل“نولس”األسقفُ 

 كونِو ؿبرَّفاً كمااستدل بآيِ   علىأيضاً حبَث اإلماُم عن موضوِع التَّحريِف،وأيٰت بدالئَل من نفِس اإلقبيِل “ذيرپتقرير دل ”ويف “فور

عتقداِت اؼبسيحيِةعن اإللو،والرسوِل،واليوِم اآلخِر، وأسلوبُو ىذاينبئُن علىالقرآِن الكرًِن،وأقام أسئلًة متنوعًة ُمسكتًة 
ُ
ا عن تضل ِعو يِف اؼب
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وُضوِع ويف صبيِع أطراِفو
َ
 ۔ىذااؼب

ايج  ۔فيقوُل األسقف دبليو اإلقبيِل،وعن ؿبتوياتِو، يفويف ضوِء ىذه األسئلِة نستوعُب ذكَر مايراه األساقفُة اؼبسيحيون 

 (>W.HGrithsگرهتز)

 ( ۱۲)۔“كاَن اؼبسيُح ىو الكالُم،الأنَّو نزل عَليو كالمٌ اؼبسيِح خطاٴ صريٌح؛بَل   علىاالعتقاُد بأنَّ اإلقبيَل أوكتاباً آخَر نزل ”

 ،وأنَّ قوَلو بأنَّ اؼبسيَح ىوالكالُم،ُفهومردوٌد دبايِف اإلقبيِل>اؼبسيِح كالُم اهلل علىعِلم من ىذا أنو مَل ينزْل 

 (40)۔“ما ظبعُتو ِمن أِب،بينتو َلكم”

 ويف موضٍع آخَر>

 (41)۔“بلَّغُت كالمك إلَيهمِ ”

 >وِفيو 

 (42)۔“من كالِمك علىفإينٍّ قدأخربهُتم عن صبيِع ما نزَّلَت ”

األنبياِء اآلخريَن،وأصرُح  علىكمانزَل  بل كان ينزُل عَليو كالُم الّلو، فهذه الن صوُص تُبني باَٴنَّ اؼبسيَح مل يكن كالماًبنفِسو؛

سيح
َ
 عليو السالم> دليٍل يف ذلك ما جاَء عِن اؼب

ئاً عن نفِسي؛َبل أمرين َمن أرسَلين إليكم دبا أقوُل ودباال أقوُل،وأعَلُم أنَّ أمَره حيٌّ،فال أقوُل لكم إال ما يأمُر فإينٍّ مل أُقْل َشي”

 (43)۔“بو أِب)رِب(

 قوِل ذلك األسقِف گرهتس> إىلوبعَد ىذه اعبملِة اؼبعرتضِة نعوُد 

رسائِل  كتابِتو،ويف   لي صاحِبو،أوأمره اهللعاهلل عنو إنَّو نزَل من ال يوجُد يف اإلقبيِل كتاٌب ِسوي مكاشفِة يوحنا،الذي يقاُل ”
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م كتُبوىادبَشيِة اإللو،أو  بولوس اد ِعي أهنا كتبْت بإشارِة اإللو؛ولكن يف َغريِىا من الكتِب اؽبامَِّة مل يدَِّع مصنُفوىا أهنَّ

ا كتبت باأليدي اإلنسانيةِ   (44)۔“حسَب أىوائِهابإشارتِو،وتوِجيهو،والظَّاىُر ِفيها أهنَّ

 (>H.Austintunويكتُب األسقُف اآلخُر الدكتور ايج يوستينَت)

 (۳۲،ص>)ديباجةتفسريميّت ۔“عندمانتعمَُّق النَّظَر يِف اإلقبيِل قبُد أنو ؾبموعٌة ألقواِل اؼبسيِح،وأحواِل حياتِو،وال غري”

مرًن قد ضاَع غالُبو،وأمَّا مايوجُد يف ُصورِة األناجيِل األربعِة يِف نبيو عيسٰي بن  يلع يعَلُم من ىذا أن الكتاَب الَِّذي أنزلو اهلل

النصارٰي(فلم يستِطيُعوا أن حسب ما يظنو الرواياِت اؼبسموعِة،وحواريو عيسٰي كانُواُجهالء)و  عصرِنا ىذا،فكل ها ؾبموعُة األقواِل،

 (>Games Stockerيرت ٍُّبوىا بصحٍَّة،وضبٍط،ويقول األسقف الدكتور جيمز ستاكر)

سيِح وخلفائَو كانُواُجهالءَ  إن ورِيِثي”
َ
 (45)۔“وأكثُرىم كانُواضُبقاء؛ بل اؼب

(عن األناجيل األربعة،وعن منزلتها Eaton Dienويكتب اؼبستشرق الفرنسي)الذي أسلم بعد(موسيو ايَت دين)

 التارخيية>

 أوُحرٍّف فيو،واندرست آثاره، ربرَّف، ضاَع،د دق مو،علي عيسٰي بلساِن قو  إىلٰ عت الريَب يف أن اإلقبيَل الذي أنزل اهلل”

وصورتو األصليُة؛ولذااختارالنصارٰي موضَعو أربَع موٴلفاٍت ككتٍب دينيٍة،اليت ال يوٴمُن عليها اػبطُأ لفظاً،ومعنًا ويِف تاريِخ 

اكلها يف  السَبت  ىي بصلٍة بالكتاِب الَِّذي جاَء بو عيسيٰ  ولذلك الل غِة اليونانيِة اليت ال توافُق لغَة عيسٰي السامية، تأليِفها؛فإهنَّ

 (46)۔“

،مرقس،لوقا،يوحنا(تدل  علي أن ماربويو من األقوال ال يعلُم قائُلها،والأين وميت ىذه آراٌء عِن األناجيِل األربعِة)ميّت  

اِل؛فإنو اليعلُم زمُن ترتيِبها أيضاً،وىذا وكتاِب األعم“بولوس”  من رسائل“العهِد اعبديِد ’’صنٍّفْت،وال زبتلُف عن ىذا ما جاء يف 

موضوٌع يقتِضي البسَط،وطوَل البحث الَّذي ال يناسب ىنا،نعم نذكُر شيئًا من األمثاِل الواضحِةللتحريِف،واإلغباِق من األناجيل 
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 لإلفادِة>

ذكرِنسِب اؼبسيِح بن مرًن عنايًةفائقًة ؛ إن لعلوٍّ النسِب أمهيٌة بالغٌة عند بيِن إسرائيَل،ولذلك يف صبيِع األناجيِل ُعين ب(۳)

عيسي بن  ۳۸ >، اآلية۳>، الباب“ميت”تلُف بعُضها عن بعٍض، فِفي إقبيل ِ خي ولكن ىذا من بواعِث العجِب أن نصوَصها

 (47)۔اسم جداؼبسيح عيلي “لوقا”إقبيل  يعقوب،ويف يوسف بن يعقوب،أي اسم جدٍّ اؼبسيح

يكونياه كان أبا لسياليت إيل،وىوابن  اي(48ن يوسياه،ومنو يكونيا،ومنو سياليت إيل)ولد من سليما“ميّت ”يف إقبيِل (۲)

 (49)۔“كان أب سياليت إيل نريي بن مالكي”يوسياه؛وخبالف ىذا يقول لوقا>

ِض الّصريِح كيف القاريٴ يبقٰي حائِراً عنَد ىذااؼبقاِم،واليستطيع أن دييَز الصَِّحيَح من اػبطِأ،والغثَّ من الثمنِي ،فمع ىذاالتعار 

 ۔نُقوُل بأنَّ اإلقبيَل يف اغباضِر ىو الَِّذي نزَل علي عيسيٰ 

سيِح بن مرًن إىلأن رجالً جاء ۳۱،اآلية>۳۲يف ميت،الباب>(۱)
َ
عن عمٍل  ستاُذ الصاحل أخربين أيها األ’’عليو السالم وقال> اؼب

ىذا  عليو السالم كاَن جواُب اؼبسيح“فإن الصاحَل لَيس إال اهلل“احلالص”التقليِن ” فقاَل اؼبسيُح>“األبدِ  إىلإذا عملُتو،بقيُت حيًا 

مث ُحرٍّف يِف  ،(۳6۱،اآلية>۲الباب>“)ليس إنسان صادٌق عند اهلل”ويوٴيده ما جاء فيو(۳۳۲اآلية> ،7۱موافقًا لزبور)الباب>

،وذلك لئال يبقٰي “مِلَ تسأُلين عِن الصَّالحِ ”بِقي“التقليِن الصاحل”،وموضعَ “األستاذُ ” بِقيَ  “األستاذ الصاحلِ ” اإلقبيِل فَموضعَ 

 ۔التَّعارُض؛ولكن ُّذاالعمِل قد فاَت مقصُد الرسالِةبرمَِّتو

 نقَل اؼبيت واؼبرُقس عِن اؼبسيِح>(6)

،وجَد عَليو أجراً ”  ( ۸۳)۔“مأِة أضعافٍ  إىلمن ىَجر بيَتو،أوأخاه،أو أختو،أوأمو،أوأبَو،أوزوجَتو غُببٍّ

 ۔من النسِخ اعبديدِة؛فإهناكانت تعِطي مأة زوجٍة يِف اعبزاءِ “الزوجة”وقد أخرَِجت لفظةُ 

حيتَّ اليوم اليزاُل حيرَُّف يف األناجيِل،ويِف اؼبعتقداِت اؼبسيحيِة أيضاً،وإن أعددنا “ نيقية” والسر يِف ذلك أن ِمن بعِد موٴسبرِ 
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بلٍّغنَي النَّصاريٰ 
ُ
ؾبلٍَّد ضخٍم،وسنذكُرشيئاً ِمنها سبِثيالًبعَد  إىليف القرِن التاسع عشَرالحَتجنا  قائمَة التحريفاِت اليت حدَثْت ِمن ِقبل اؼب

م،وكل ها زبتلُف ۳۲6۱م،والثالثُة طُبعت سنة۳۲۳۳م،والثانية طُبعت سنة۳۳۲۸ مقارنِة ثالِث نسٍخ لإلقبيِل،اأُلويل طُبعت سنة

 عن األخرٰي يف ذكر آياٍت،وحذِفها،وأمثلُتها كما تِلي>

 ۔،توجُد يف الطبعِة األويٰل،وحذَفت يِف الطبعِة الثانيِة،وأعيدت يف الطبعِة الثالثةِ ۳۳،اآلية>۳۳الباب> ميّت (۳)

 ۔توجُد يف الطبعِة األويٰل،وحذفت يف الطبعِة الثانيِة،مث أدخلت يف الطبعِة الثالثةِ ۳۳،اآلية>۳۱،الباب>ميّت (۲)

 ۔،وحذفت يف الطبعِة الثانيِة،وأعيدت يف الطبعِة الثالثِةبنَي الَقوَسنيِ ،توجُد يف الطبعِة األويلٰ 14،اآلية>۲۱،الباب>ميّت (۱)

 ۔وأعيدت يف الطبعِة الثالثةِ  توجُد يف الطبعِة األويٰل،وحذفت يِف الطبعِة الثانيِة،16،اآلية>۱مرُقس،الباب>(4)

 ۔أعيدت يف الثالثةِ توجد يف الطبعِة األويٰل،وحذفت يف الطبعِة الثانيِة،و 34-44،اآلية>۲مرقس،الباب>(۸)

 ۔وأعيدت يف الثالثةِ  توجد يف الطبعِة األويٰل،والتوجد يف الثانيِة،26،اآلية>۳۳مرقس الباب>(6)

 ۔توجد يف الطبعِة األويٰل،وحذفت يف الثانيِة،وأعيدت يف الثالثةِ ۳۱،اآلية>۲۱لوقاالباب>(۱)

 ۔وأعيدت يف الثالثةِ  لثالثِة،،توجُد يف الطبعِة األويٰل،وحذفت من ا26،اآلية>۳۱لوقا،الباب>(۳)

 ۔،توجد يف الطبعِة األويٰل،وحذفت يف الثانيِة،وأعيدت يف األخريةِ 2،اآلية>۸يوحنَّا،الباب>(۲)

 (۸۳)۔،توجد يف الطبعِة األويٰل،وحذفت يف الثانيِة،مث أدخلت يف الطبعِة الثالثةِ ۱۱،اآلية>۳األعمال،الباب>(۳۳)

 علىيف األناجيِل،ولوقارنَّا بنَي نسٍخ أخرٰي لوجدنا أكثَر ِمن ما وجدنَا،وماأورَداإلماُم  وقعتْ  وىذه عصارٌةللتحريفاِت اليت 

ُّذاالقدرأراه  واالكتفاءؾبلداٍت ضخمٍة،  إىل تغيرِي،وربريِف الن صوِص اإلقبيليِة لَنحتاُج ؼبزيِد توضيِح،وتفصيِلو إىلاؼبسيحيني بِالنٍّسبِة 

 ۔اِن اؼبوٴمننيِ ُمقِنعاً للُعقالِء،والزدياِدإدي
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 نتائج البحث>

قد ثبت فبا ذكرناه من مناقشات اإلمام النانوتوي مع األساقفة النصاري ولن كتاباتو حول معتقدات النصاري أن الدين اؼبسيحي 

قد اؼبعاصر ليس ىو ما جاء بو عيسي عليو السالم وكذلك األقبيل الذي يزعمونو الكتاب اؼبنزل علي نبيهم ال يطابق الواقع، و 

أدخل فيو من ألفاظ، ومعاين،ومعتقدات مشركة، وأن عقيدهتم دبصلوبية عيسي عقيدة نشأت فيهم بعد برىة من الزمن دبؤامرات 

 الرجال الدين اليهودي، وفيو دالئل كثرية عقلية، وتارخيية، وأن إيراداهتم علي اإلسالم ونبينا اؼبكرم أيرادات ركيكة التقوم علي دليل

صلي اهلل عليو وسلم ىو خات، وسيد األنبياء الذي بشربو عيسي قومو، وأن عيسي كان عبد اهلل ونبيو الذي رفعو ؿبكم، وأن نبينا 

ل إليو، ال ابناً لو كما يعتقده اؼبسيحيون، وأن اهلل أحد، المركب من األقانيم الثلثة، ومايُنسب إليو من التعدد، والثلث إفرتاء، وتقوّ 

 .إىلؿبض، وإشراك بذاتو تع

 الشرك ال سبث  بصلة بعيسي، وكتابو اإلقبيل اؼبنزل عليو. إىلاغبق أن اؼبسيحية اغباضرة قد انقلبت و 

 خاسبُة البحِث>

،وشخصيًة ِعمالقًة يِف عامل الفكِر إن اإلماَم النانوتوي مل يكن عاؼبًا رظبياًبالعلوِم الشرعيِة فقط؛بل كاَن ؾباىدًايف سبيِل اهلل 

دالو ،وموسٍّعا أطرافو حسَب متطلَّباِت ذلك العصِر،وكان وسيَع النظِريف صبيِع شوٴوِن اؼبسلمنَي اإلسالميٍّ،وؾبدٍّ

الفوِز،والفالِح يِف الدنيا،وعاقبِةاػبرِي،والنجاِة يف الُعقٰب،وحافَظ علي   علىأقوِم طريٍق للُحصوِل  إىلاؽبنوِد،ومهوِمهم،فقدوجَّههم 

فاِع عِن اإلسالِم،وعقائِداؼبسلمنَي كتاباً، و ِخطاباً ،و مناقشًة مَع اؼبستهِدفني  الديينٍّ ببذِل جهدهاإلسالميٍّ كياهِنِم  اؼبستطاِع يف الدٍّ

صمُدوايِف وجوه اإلقبليزِاؼباكريَن اػباِدعني يِف ُخطِطهم،وُموٴامراهِتم،وأنقُذوااؼبسلمنَي مَن  لإلسالِم، فكماأنو،وأخالوٴه يف اهلل

،التَّغر ِب،والتَّنص ِر العِ  والفكريٍّ،واغبضاريٍّ بإنشاِء دارالعلوم ديوبند، و اؼبدارِس األخرٰي يِف شبو القارِة اؽبنديِة،وإحياِء اؼبوَٴسَّساِت  لميٍّ

التعليميِة،واػبرييِة،وإنشاِء ودعِم اغبركِة إلصالِح اَّتمِع اإلسالميٍّ اؽبنديٍّ علي أوسِع النطاِق،ولومل يقوُموا ؽَبا، 

َمنهجُة لَتجفيِف منابِع التَّعليِم اإلسالميٍّ لتمَّْت،وقبَحت،وبلَ 
ُ
ِمن ِقبِل اغبكومِة االسِتعماريِة الغامِشِة  غت ُمنتهاىا الَعمليُة اؼب

 منهِجهِم التَّعِليميٍّ  إىلاإلسالِم،واؼبسلمنَي بالتَّطر ِق  علىاؼباكرِة،وَلفازت تلك اؽبجمُة الشرِسُة، و اغبرُب الشَّعواُء اليت شنَّتها 
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النٍّظاِم التعليميٍّ الَعلماينٍّ الال ديينٍّ،ومل يبَق عندئٍذ يف اؽبنِد اإلسالُم ،وال اؽبويُة اإلسالميُةبأسرِىا،وكذلك حافَظ  إىل ينٍّ،وتغيريِهالدي

لمنَي، و الوقِت الواحِدخيَب آماَل اؼبشركني اؽبندوِس،والنصارٰي يف زعزعِة عقائِد اؼبس اؼبسلمني العقديٍّ،ويف  اإلماُم علي كيانِ 

اؼبعَتقداِت اإلسالميِة الواضحِة البيضاِء؛بل وعارضهم دبُعتقداهِتم الزائفِة الواىيِة  علىأجاَب عن كلٍّ ما أَتوابو من أسئلٍة ، و إيراداٍت 

َب ؽبم،والموقَع ذاتِو،وصفاتو،وعن األنبياِء،واليوِم اآلخِر وماعدا ذلك،حيُث بَقواحائِريَن َمشُدوىنَي ال جوا إىلٰ تبارك وتع عِن اهلل

اإلسالِم،  ، و شرَح صدرَه لإلسالِم، فدخُلوايِف وكان منهم من ىَدي اهلل فرارٍإال أن ينَدُمواعلي معتقداهِتم السَِّخيفِة،وظنوهِنِم التَّاِفهِة،

م،ومسودًَّة أفئدهُتم،فَلم يِفدىم النجاِة األبديِة،واػبرِي السَّرمديٍّ،وبعُضهم كاَنت ـَبتمومًة قلوُُّ  إىلو جعُلوه ربيَع قُ ُلوُِّم،ووصلوا 

 ۔وضوُح اغبقٍّ وضوَح الشَّمِس النَّريِة،واختاروا ؽَبم أسوأَ العقابِ 

اليت التزال تُبِقيو حيا علي صفحاِت الدَّىِر،وزُبلٍُّدذكراه يف أعماِق قلوِب  ىذه ىي خدماُت اإلمام ؿبمد قاسم النانوتوي 

سلمنَي اؽبنوِدالذين ضحّ 
ُ
، ابووأصح ىو، ياؼب واغبضارِة اإلسالميِة  بكلٍّ ُجهٍد،وقوٍة فكريٍة،وعمليٍة للِحفاِظ علي الديِن اإلسالميٍّ

 ، عددماحيب،ويرضٰي(يكما حيب،ويرض نبيو احملرتم يوآخراً،والصلوة عل أواًل، )واغبمد هلل۔يوِم القيامِة  إىلؽبم،وقبَلهم آلبائِهْم 

 

 

 

 

 

 اؽبموامش،واؼبراجع

سوانح ”يخ العالمة احملقق الكاتب اإلسالمي الكبري مناظر أحسن الكيالين يف كتابوذكر قولو ىذا الش(۳)
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ترصبة اإلمام اليت كتبها فضيلة الشيخ ؿبمد يعقوب النانوتوي،والتوجد  إىلط>مكتبة دارالعلوم ديوبند،وأحال “۱۳،ص>۳قاظبي،ج>

 ۔إال نسختها اػبطٍّية

 ۔ن الكيالين،للشيخ مناظر أحس۳ملخصاً من سوانح قاظبي،ج>(۲)

 َقدأَعرَب َعن ىذه اغَبقائِِق الَعامُل اعبَِليُل،اَْلفِقيو،والباِحُث،والكاِتُب اإلسالِمي  النَّابُغ النَّابِو،اعبوال يف العامل(۱)

تَ َوسٍّطِة يِف صَبيِع َأكباِء العاملَِ َفضيلُة ال
ُ
يوبَنِديِة اؼب شَّيخ اؼبفيت ؿبمدتقي العثماين العرِب،واإلسالمي،تَرصباُن الُعلوِم،واألفكاِر الدٍّ

 ۔م۲۳۳۳الباكستاين ِخالَل زيارتِو عِبامعِة ديوبند سنةَ 

،ط>أكادديية شيخ اؽبند،دارالعلوم 76اسري أدروي،ص>،ےموالنا ؿبمد قاسم نانوتوي>حيات اور كارنام(4)

 ۔م۳۲۲۱ديوبند،

 ۔،ط>اؼبكتبة اإلعزازية،ديوبند۲۳فور، ص> ںامباحثوٴ شاه جه(۸)

من مقاِل الشيخ عبداغبفيظ الرضباين،الكاتب،والباحث يف أكادديية شيخ اؽبند سابقاً،اؼبطبوِع يف كتاب حجة  مقتبساً (6)

 ،ط>منظمة األبناء القدامٰي لدارالعلوم ديوبند،۳۳۱حيات،أفكار،خدمات،ص> اإلسالم،اإلمام ؿبمد قاسم نانوتوي>

 ۔“ںمي ےآئني ےود اپنتوريت اور يه”م،وقداستفيدأيضاًمن كتابو القيم۲۳۳۸نيودىلي

 ۔۲۱مباحثو،ص>(۱)

 ۔۳۸مباحثو،ص>(۳)

 46الفاطر،االية>     (۲)

 9رعد،االية>  (۳۳)
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 ۔،للشيخ عبداغبفيظ الرضباينں،بائبل اورنب آخرالزما۲۲مباحثو،ص>(۳۳)

 ۔۲۳مباحثو،ص>(۳۲)

 ۔۱۳مباحثو،ص>(۳۱)

 ۔67مباحثو،ص>(46) 

 ۔ة،النسخة الالىوري48،اآلية>۳۸األمثال،اعبزء>(۳۸)

 ۔۸۲،اآلية>۲يسعياه،اعبزء>(48)

 ۔۳۳۲،۳۱۱اآلية>(۳۱)

 ۔،النسخة الالىورية۲۲،اآلية>6الباب>(۳۳)

 ۔49۔48،اآلية>۳۲الباب(۳۲)

 ۔۳۳-۲،اآلية>۲۲التاريخ األول،الباب>(۲۳)

  ۔8،اآلية>۳۲الزبور،الباب>(۲۳)

 ۔6،اآلية>۲روميون،الباب>(۲۲)

 ۔۸،اآلية>:7الزبور،الباب>(۲۱)

 ۔۳،اآلية>۳ميت،الباب>(46)



 

  
 

 

33 

 ۔۳۲،اآلية>۳۳،الباب>ميّت (۲۸)

 ۔۲۳،اآلية>۳ميت،الباب>(48)

 ۔۳،اآلية>۳۲ميت،الباب>(۲۱)

 ۔۲۱،اآلية>۲۳االستثناء>(۲۳)

 ۔64فور،ص> ںراجع مباحثوٴ شاه جها(۲۲)

 ۔۸،اآلية>۲راجع للمزيد> تيمتهيس،الباب>(۱۳)

 ۔46،اآلية>۲۱يرمياه،الباب>(۱۳)

 ۔۲۳،اآلية>۳۲،الباب>ميّت (۱۲)

 ۔۱،اآلية>۳۸األمثال،الباب>(۱۱)

 ۔۲،اآلية>۲۳الزبور،الباب>(56)

 ۔8،اآلية>۱اؼبالكي،الباب>(۱۸)

 ۔۸،اآلية>۲تيمتهيس،الباب>(58)

 ۔۸،اآلية>۳أفسيون،الباب>(۱۱)

 ۔،ط>أكا دديية شيخ اؽبند،ديوبند۱۱-۱۲تقريِر دل پذير)اػبطاب اعبذاب(،ص>(۱۳)

 ۔۸۳إؽبام>(۱۲)
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 ۔۳۸،اآلية>۳۸يوحنا،الباب>(64)

 ۔۳6،اآلية>۳۱يوحنا،الباب>(64)

 ۔۳،اآلية>۳۱يوحنا،الباب>(64)

 ۔۸۳-6۲،اآلية>۳۲يوحنا،الباب>(65)

 ۔66إؽبام،ص>(66)

 ۔8حيات بولوس،ص>(67)

والقرآن الكرًن  )الصحف السماوية السابقة،ںاور قرآن كرًن علم اور تاريخ كي ميزان مي ےگزشتو آظباين صحيف(68)

الصادرة من “ذكرٰي اعبديدة”الندويرضبو اهلل،اؼبنشورةيف ؾبلة  لة الشيخ السيد أبواغبسن علي اغبسينيف ميزان العلم،والتاريخ(مقا

 ۔ء۲۳۳۲سبتمرب ،۳۳۲ العدد> دىلي،

 ۔46،اآلية>۱راجع الباب>(69)

 ۔۳۲-۱،اآلية>۳الباب>(:6)

 ۔۱۳-۲۱،اآلية>۱الباب>(;6)

 ۔۲۲، اآلية>۳۳، مرقس، الباب>۱۳، اآلية > ۳۲ميت، الباب > (۸۳)

 ۔،للشيخ عبداغبفيظ الرضباينںمستفيداً من بائبل اورنب آخرالزما(۸۳)


