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 بسم اهلل الرضبن الرحيم

 اؽبنادكة شبهات الرّد علىإسهامات اإلماـ النانوتوي يف 
 ًنمزمل اغبق بن عبد الکر : ًنتقد 

 
يسوؽ ُّم دار األماف، فبعث النبّيني واؼبرسلني  اغبمد هلل الذي خلق اإلنساف، وشرع ؽبم ديناً 

لناس من ربّو كافة ا  إىل ثَ نبّينا ؿبمد بُعِ  علىلتبشريىم بالنعيم، وإنذارىم من يـو الفرقاف. والصالة والسالـ 
آلو  علىكّلو بالسلطاف، و  الدين علىاحملكم  باألدلة والربىاف، فظهر دينو  الدين إىلاؼبّناف، فدعا الناس 

نتحاؿ اؼببطلني، ا، و إلنيربريف الغ الدين، الذين نفوا عن ىذا ينلدوأصحابو، ومن أتوا بعد من علماء ا
 وتاويل اعباىلني. أما بعد!

اإلسالـ ما زالوا وباولوف يف إضرار اإلسالـ واؼبسلمني بكل شكل فبكن  لتاريخ يشهد أف أعداءفا
 بَػْعدِ  ِمنْ  يَػُردُّوَنُكمْ  َلوْ  اْلِكَتابِ  أَْىلِ  ِمنْ  َكِثريٌ  َود  : )) اهلل األّوؿ، كي يرتّدوا عن اإلسالـ. قاؿ اليـومنذ 

 (1)((أَنْػُفِسِهمْ  ِعْندِ  ِمنْ  َحَسًدا ف اًراػكُ  ِإيبَاِنُكمْ 
ف اعبسمانية، كما وُبّرموهنم عن حقوقهم الواجبة اؼبستحقة. لكن خابوا لياتربوىم بالتكفاخْ  

أخريًا أدركوا  ف والشدائد.ليااإلسالـ، رغم ىذه التك على. وكاف اؼبسلموف قائمني مرّةٍ  وخسروا يف مرامهم كلّ 
ف دينهم أكثر من حّبهم اؼبسلمني، وبّبو  سبب خسراهنم ووجدوا سبب غلبة اإلسالـ واؼبسلمني بأّف قوـَ 

 م.هم وأمواؽبَ أنفسَ 
ىذا  إىلفاخًتعوا طريًقا أنيًقا ضد  اإلسالـ واؼبسلمني بأف ُيشّن اؼبسلموف يف قّوهتم اليت بَػّلغْتهم 

 لدىكالروح   اإلسالمّيةالعقائد  وجدوا أفّ  حىتاؼبقاـ. وأخذوا يفّتشوف عن زبريب ىذه القّوة، فبحثوا ثُػم  حبثوا 
اؼبسلمني. فإف خربت عند ومهمٌّ ؽبا  الزـٌ  األخرىوالفكر اإلسالمي كاألعضاء  اإلسالمّيةم لياوالتع اؼبسلمني،

ىذا  علىن. فأخذوا يعملوف األخريالعقائد و يػُْمَنُع اؼبسلموف عن األعماؿ، تنقضي القّوة اليت يبتازوف ُّا عن 
 حّد اآلف. إىلاؼبستوي منذ زمن، والسلسلة مل تنقض 
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يف اؽبند خالؿ القرف التاسع عشر والعشرين اؼبيالدي، فكانا من  ثَ دَ لسلسلة، ما حَ ومن ىذه ا
أكرب رقعة  علىأدوار التاريخ اإلسالمي لإلسالـ واؼبسلمني بعد فتنة التتار، فقد اْستويل الغرب خالؽبما  ىأقس

أقطار الشرؽ  علىوربا أات ، وترفرت رايستيطانيةستعمارية وسياستو االبعقلّيتو االمن رقاع العامل اإلسالمي 
 اؽبند دولَتهم عن أيديهم. اوالغرب، فلم وبفظ مسلمو 

ىم العقبة الكؤود  – (2)ما قاؿ أحد مؤرخي اإلقبليز على-. لكن اؼبسلمني أيضاً  اهعليفقبضوا 
عندىم يف طريق مهّماهتم، لذا واصلوا يف غزوىم الفكري جبانب فتح األمصار والبالد وتكليفهم بالشدائد 

كاّلً من حياة رسوؽبم الذي ىو أحّب   -فيما قبلحسب األصوؿ اؼبذكورة  –ة. واستهدفوا اليعبسمانية، واؼبا
اغبافل  اإلسالميالسمحة، والتاريخ  اإلسالمّيةؽبم، وكتاب اهلل اػبالد، والشريعة اهم من أنفسهم وأمو إلي

 إىلأورثوا التشكيك يف كل مايبت بصلة بنقد الذع وربليل جائر و  اإلسالمّيةباألؾباد والبطوالت، والفتوح 
 اإلسالـ من علم وأدب.

أهنم حاولوا  إىل األمرُ  آؿَ  حىتإزعاج اؼبسلمني إال وقد أتوه،  إىلوصبلة القوؿ أهنم مل هبدوا سبيال 
 .إيباهنم علًنا وجهاراً  علىمساومة اؼبسلمني 

م إتياهنُ  -من أنفسهم وأمواؽبماليت ىي أشبن  -اإلسالمّيةم إليفبا سلك يف زبريب عقائدىم والتع
اؼبيداف. مل يكتف  إىلوا اإلسالـ وأىلو بارزين اإلسالـ و ربدّ  علىبالقساوسة اؼبعل مني من لندف؛ ليعًتضوا 

 ضد  اإلسالـ والسلمني. األخرىىذا القدر بل بعثروا أىل اؼبذاىب  على
ا يف ذلك اغبني ىي دعايات من تلك الفنت اليت كاف اؼبسلموف يواجهوهن ىوكانت الفتنة العظم  

اؼبيداف ليدعووا الناس  إىلآرية ظباج" اليت أنشأىا ديانند سرسويت. فربزوا دوس ضّد اإلسالـ وخاصة فرقة "اؽبن
اؼبسلمني  علىعسر  حىتأشهاد الرؤوس  علىوا للمقابلة اإلسالـ وربدّ  علىوا اعًتض، و هم الباطلىبمذ إىل

 م. حياهتُ 
ثار حوؿ تُ  شبهاتٍ  على ، تقـو برّد قويّ عبقريةً  فّذةً  وؼ تتطلب شخصيةً كانت ىذه األوضاع والظر 
الفكر، نافذ النصرية، رابط اعبأش، متوجًعا للفؤاد، اليهدأ  والعبقرية ثاقبَ اإلسالـ، ويكوف ىو جبانب النبوغ 
من كرب الرسوؿ  غواية األّمة، وال يقعد عن العمل ، وقد أعطي جزءاً  علىلو باؿ، وال يقّر لو قرار، ال يصرب 
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نَػْفَسَك َعَلى آثَارِِىْم ِإْف ملَْ يُػْؤِمُنوا ََُِّذا  بَاِخعٌ فَػَلَعل َك  :يف قوؿ اهلل  "خبع النفس"الذي وصفو القرآف بػ
 (3).اغبَِْديِث َأَسًفا

و يف رجاًل وبفظ دينهم ويأيت بسفينة اؼبسلمني اليت كادت أف تغرؽ. فكّرس حياتو كلّ  فػبعث اهلل 
أف يتولّػوا مدبرين وىبلوا  علىُأجرب أعداء اإلسالـ  إلسالـ ومقاومة الغزو الفكري، حىتلدفاع عن اخدمة ا

اؽبنادكة من ميداف اؼبعركة حني عجزوا عن ربّمػل  بنادتُ  ر  هم، كما فػَ امَ مَ سبيل اؼبؤمنػني. فهـز القساوسة أَ 
 .-رضبو اهلل رضبة واسعة-ويشّنو. أال وىو إمامنا األجل، قائدنا األجبل ؿبمد قاسم النانوت

اهتم، اعًتاضبينو وبني اؽبنادكة من  ى  بتفصيل ما جر  - إف شاء اهلل -ففي ىذه اؼبقالة نقّدـ 
نا عليؾبموعة أحواؿ اؽبنادكة آنذاؾ، كي يسهل  على نلقي ضوءاً  الً ها. أوّ علييف الرّد   ومسانبات اإلماـ

 . مرتبة جهود اإلماـ فهمُ 
 م ضد  اإلسالـ واؼبسلمنيالعصر ومهّماهتُ الػهنادكة يف ذلك 

، وكانوا يعيشوف بالتعايش بعيدٍ  زاؿ يعيش أقواـ األدياف اؼبختلفة يف ىذه القارة اؽبندية من أمدٍ  ما
غري دينهم من  علىمن كانوا  علىاألمراء اؼبسلمني ظََلَم  أفّ  علىالسلمي، فلن يوجد يف أوراؽ التاريخ مثاٌؿ 

من أراد أف  علىاؼبتعددة منهم  فِ ليااؼبسلمني، والتك علىاألمراء السلمني  ظلمِ  مثاؿُ يوجد  !رعّيتهم، نعم
 وبسن دينو، كما يف دور األكرب و دور أبيو.

الغري للخروج ضد   علىبرزوا بأنفسهم وأجربوا  قبليز مع أمور عديدة،ستعمار اإللكن بعد ا
هم خرج اؽبنادكة يف اؼبيداف ليغلبوا نْ مِ  رعايةٍ ػسلمني. فباإلسالـ. وأعانوا من أراد أف يقابل ضد  اإلسالـ واؼب

اؼبسلمني من إيباهنم و عقائدىم مع صدودىم  لدى شيءأقدر وأقـو  علىاإلسالـ واؼبسلمني. فصالوا 
 اؼبسلمني عن أعماؿ اػبري.

 "دآباديأندرَمْن اؼبرا بندت"اإلسالـ ىو  على عًتاضس من اؽبنادكة لالوجهراً  من بادر علناً  ؿُ فأوّ 
، مرادآباد من سكاف" أضبد علىالشيخ "مسلمي اؽبند ىو  صبيع نيابًة عن بارع عامل من شرؽ اؽبند. فقابلو

يف ىذا اَّاؿ،  ؿ فبن صّنف كتابػًاها. وىو األوّ عليمات اؽبندوسية والرد  عليو نصب ىدؼ حياتو، التنّ إ حىت
قريب  رجلات اؽبنادكة. مث  صنًّػف اعًتاض على لشيخا بإسم "سوط اهلل اعبّبار" ، رد  فيو وكتابو قد طبع
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 على يّاماً أاألماـ. فمكث  إىل ـ، فال يستطيع بندت أف يتقّدـ1851اإلسالـ كتابػًا بإسم "ربفة اؽبند" عاـ 
 ىذه اغبالة.

سنة  (4)"إظهار اغبقأي  بإسم "ستيا براكاش بندت ديانند سرسويتػ"لثػمًّ نشر كتاٌب شهرٌي 
 . غضبػًا شديًدااؼبسلمني يف غضبأثار ال اإلسالـ والنصرانية، الذي علىفيو بندت  ضاعًت . ـ1875

 ففي ىذا األثناءشر ىذا الكتاب. ضد  اإلسالـ بعد ن وجهراً نشر اؼبقاالت علًنا تفأخذت تشيع اػبطابات و 
اإلسالـ  اعات ضد  جتملقاء اػبطابة يف االال ما يُدعي   لتحق بندت أندرمن ببندت ديانند سرسويت، فكثرياً ا

اؼبنشي بياري الؿ كبري "و "القس نولس" أفّ ‘‘  ىذه اغبالة نشر إعالف ما نّصو: مع بندت سرسويت. فبني
من قصبات مدينة شاه جهاف بور من  "تشاندار بور"يف  و"بإسم "مهرجاف معرفة اإلل   مهرجاناً  اقّرر  "بنتهي

 .’’ـ1876من مايو عاـ  والية أترابراديش، يف ستّ 
أف  اؼبشهورة من اإلسالـ، واؽبندوكة، والنصرانية. فطُلب من الكلّ  انات اؼبختلفةلديعي فيو دعاة اد
إىل  ناألخرى اؽبنادكة أرسل بديلواقة دينو. لكن مل يأت بندت ىنا، بل صد على داٍع خطباتٍ  يلقَي كلُّ 

اتو اعًتاضاإلسالـ  على مواضع عديدة، يسكنوف فيها اؼبسلموف، فيعًتض إىلثػم  كاف ىبلتف  .اؼبعرض
 الركيكة؛ ليفسد بني اؼبسلمني. فاغباصل كاف اؼبسلموف يف ضْيٍق ألجل حركتو ىذه.

فكاف رتكاب دبثل ىذه اغبركات. هم حبيث ال هبأروا بعد العليهم ينتظروف مسيحة، يقابل اؽبنادكة، فريد وكلّ 
 اإلسالـ. ـ، ووبُِقُّ صداقةَ اإلسال علىما يَرُِدوف  علىأف يرّد الواجب آنذاؾ على كّل مسلم 

عقائد  علىوىنالك برزت شخصية، وظهر َبطٌل، أَحق  اغبق  بسْيِفو، وقلمو، ولسانو، وقاـ باغبفاظ 
الذي كاف من طليعة العلماء وبندي، لدياإلسالـ واؼبسلمني. وما ىو إال اإلماـ قاسم النانوتوي الصّديػقي ا

مية عليأمواؽبم، ودينهم، يف صورة إدارة تو أنفس اؼبسلمني،  على الذين قاموا بإعداد حصن شيٍٍّد للحفاظ
 بػمقاـ ديوبند. 

 ؟من ىو قاسم
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اإلماـ ؿبمد قاسم النانوتوي، وعلم الكالـ - هوالنب هحود قبسن نبنوتوؒی اور جدید علن کالمالشيخ بدر اغبسن القاظبي،  . 
، -أي اإلماـ النانوتوي: حياتو، أفكاره، خدماتو-حجۃ االسالم االهبم هحود قبسن نبنوتوی ؒ: حیبت، افکبر، خدهبت -اغبديث
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سوٍؼ من فالسفة اإلسالـ. قد ، فيلاإلسالمّيةة من عباقر األمّ  ىو عبارة عن عامل ربّػاينٍّ، عبقريّ 
 (5)معًتضيو. علىبْػتكر أسلوبػًا فلسفيًّػا جديًدا لتفسرياإلسالـ والرّد ا

صره، وهبدر بالذكر منهم الشيخ ؾبموعة من أفاضل ع علىـ. تلّمذ 1833اؼبوافق  ى1248ولد 
احملّدث اؽبندي الشهري الشاه  علىعلماء عصره. وقرأ اغبديث  وبندي، الذي كاف من أجلّ لديا علىوؾ الفبل

يد الشيخ  على عبد الغين، الذي كاف من ساللة اإلماـ الرباين الشيخ أضبد بن عبد األحد السرىندي. وبايع
رضبهم اهلل ء ف1880اؼبوفق  ى1297 الشيخ سنة إمداد اهلل العمري التهانوي اؼبهاجر اؼبكي. وتويفّ  اغباجّ 

 (6)رضبة واسعة. 
 وبني اؽبنادكة  ي بينوماجر  على خاطفة نظرةٌ 

 وتفصليو: بعد خطيب قدير يف ذالك اؼبعرض اؼبذكور.و ظهر اإلماـ كمناظر بارع،  فللمرّة األوىل
 حّقػانية اإلسالـ. فاإلماـ علىو ىبطب  شاه جهانبور، ليحضر اؼبعرضَ  أىلُ   نشر اإلعالف اؼبذكور َدعػاه

  وكاف يسكن يف -الشيخ منري اؼبؤقّػر إىلحني وصلو خرُب اؼبعرض، ماجت يف قلبو ضبية اإليباف. فأرسل
ولكن مل  ،ما إىل ذلك، وموضعو و نعقادها وقت طالباً تفاصيل اؼبعرض فبا يتعّلق باؼبعرض من  -حينئذٍ  بريلي
 ػل عرضاؼباؼبعرض. فحضر  إىلرجلو  على اإلماـ  ، لكن إذا ألػّح أىل شاه جهانبور، خرجاً شيء  ىبربه
صداقة اإلسالـ، فنّور قلوب اؼبسلمني بنور اإليباف  على بليغةً  ـ، فخطب ىناؾ خطبةً 1986مايو، عاـ  سبع

 ني من اؽبنادكة والقساوسة.ات غري اؼبسلماعًتاض علىو رّد 
و إلحقاؽ إليـ، بادر 1877سنة مارس،   19،20 يف يـو وؼبػّا ظبع إعالف اؼبعرض يف العاـ القادـ

ة عدّ  اعًتضاغبػقٍّ وإبطاؿ الباطل، وكاف ىناؾ آنذاؾ بندت ديانند سرسويت و بندت أندرمن يف ىذا العاـ، ف
ؽ وأثبت تفوُّ  ،مسكتاً  ّداً ىذه األسئلة ر  علىمل يرّد الشيخ  (7).-سيأيت بياهنا إف شاء اهلل- حينئذ اتاعًتاض

                                       
(5)

/ ديوبند، سنة يؿبمد ساجد القاظبي، تعريب ميلو خدا شناسي ]ؿباورات يف الد . ن[، )أكاديبية شيخ اؽبند، اعبامعة اإلسالمّية دار العلـو
 02-03ىػ(، ص 9340ـ/0099الطبع 

 99-7م النانوتوي، صاألعظم الندوي، اإلماـ ؿبمد قاس .(6)
(7)

ات كافري اعًتاض-حياہندوستبنی غیر هسلووں کے اشکبالت اور حضرت نبنوی کے جواببتالشيخ أسعد األسرائيلي،  . 
أي اإلماـ النانوتوي: حياتو، -حجۃ االسالم االهبم هحود قبسن نبنوتوی ؒ: حیبت، افکبر، خدهبت -، -همياؽبند ورّد اإلماـ عل

 003،002 ص:( ۵۰۰۲ سنة الطبع:، ۵۲تنظین ابنبئے قدین دار العلوم دیوبند،نئی دھلی )، -أفكاره، خدماتو
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ل اؽبنادكة، وحيثما بَ ثار من قِ تُ  من شبهاتٍ  اؽبندوسة واؼبسيحية فحسب، بل أجاب عن كثريٍ  علىاإلسالـ 
 وصل خرب ىذه اؼبناظرة، استنهض نبم اؼبسلمني.

فس السنة. ورجع من ىنا بعد مكة بن إىلـ و ذىب 1877مّث قصد اإلماـ بيَت اهلل اغبراـ عاـ 
 خطبات بندت ديانند سرسويت َذاعَ  أفّ  ى  اؽبند، رأ إىلـ 1878ستة أشهر، وؼبػّا وصل اإلماـ  يف مارس سنة 

اتو يف رركي بنفس السنة. فإذا قيل لو أف يناظر اعًتاضمكاف. فمػّما أثار الفتنة بني اؼبسلمني،  صوتُػها يف كلّ 
  للمناقشة معو، فلما جاء اإلماـ   أناظر إال الشيخ قاسم، فدعي اإلماـإين ال :مع أىل اإلسالـ، يقوؿ

حبكم  ظمي  الفرار عنو. فانعقدت حفلة عُ  ، بل اختار طريقَ يف ىذه اؼبرّة أيضاً  للمناظرة، مل وبضر بندت
 .وصبعت ىذه الرود يف كتاب "إنتصار اإلسالـ" (8)اتو الركيكة.اعًتاض علىاإلماـ، أجاب ورد  فيها 

 حىتاتو الركيكة، اعًتاضمريوت، فجعل يثري الفتنة بني مسلمي مريوت ب إىلىذا ذىب بندت  على
اَّيئة ىنا للمناظرة معو. فجاء  علىاإلماـ، ُمِصرّين إيّاه  إىل، فأرسلوا اػبرب شديداً  غضب اؼبسلموف غضباً 

اليت -أنشر صاحبو انند الؿ يف اَّلة  ، بلأيضاً ا ُدعي بندت للمناقشة، مل وبضر ىنا ، فلمّ اإلماـ بال تاخريٍ 
ات، ففعل، وطبعت عًتاضاإلسالـ، فأراد اإلماـ أف هباب عن ىذه اال على اتٍ اعًتاض -تصدر من ِقَبلهم

 ات يف كتاب مسمي بػ "جواب تركي بو تركي" )اعبواب اؼبفحم(. عًتاضىذه اال علىالردود 
، ـ1876و لعاـ ( يف معرض معرفة اإلل  ۱نادكة أربعة: )فخالصة الكالـ أف تعداد اؼبواجهة بني اإلماـ واؽب

 يف مناظرة مريوت. (3( يف مناظرة رركي، )۳، )ـ1877و لعاـ ( يف معرض معرفة اإلل  ۲)
 
 

 اإلسالـ علىات اؽبنادكة اعًتاض
اـ،  أربعة أقس علىاإلسالـ، اليت يتعلق باإلماـ  إىلاؽبنادكة  لِ بَ هة من قِ ات اؼبوجّ عًتاضننا قسمنا االإ 

 أربعة أقساـ. علىوبني بنادت  و بين ى  كما قسمنا ما جر 

                                       
(8)

 093-094أيضاً. ص .
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واؽبنادكة من القضايا  قاف باإلماـقضيتاف تتعلّ  ؿ:و األوّ ات ُعرضت يف معرض معرفة اإلل  اعًتاض( ۱)
. وت مسألة( ۲لة التوحيد، )( مسأ۱ونبا: )اؼبختلفة،  "حجػة  ث يف كتابو اؼبسمىّ  فاصيل اؼبباحأكل اللحـو
 اإلسالـ".
طبس سواالت  علىالكالـ  ى  جر  رّةو الثاين: يف ىذه اؼبات ُعرضت يف معرض معرفة اإلل  اعًتاض( ۲)

هلل آ( ۳) ،( أ ذات اهلل ؿبيط بكل شئ أـ ال؟۲) ، وؼباذا؟، خلق اهلل الكوف، ومىت( مب۱اؽبنادكة، وىي: )
كوف   على( ما الدليل 3) ،رحيم عادؿ؟ إف كانت اإلجابة بػ نعم، فكيف ىو عادؿ ورحيم يف وقٍت معػًا؟

ىذه  علىها؟. وتفاصيل الكالـ إلي( ما النجاة، وماالسبيل 5"الفيدا"، و "اإلقبيل"، و"القرآف" كالـ اهلل؟ )
 ن".لديات يف الكتاب )ميلو خداشناسي( "ؿباورات يف اعًتاضاال

ىم حوؿ وجود الشيطاف مواقف اؽبنادكة اؼبختلفة من عقائد علىرّد الشيخ يف ىذا اؼبعرض  ،ىذا على عالوةً 
 .أيضاً  واؼبالئكة، واعبنة والنار

اإلسالـ،  إىلػًا اعًتاضات ُعرضت يف مناظرة رركي: ووجػّو باندت سرسويت أحد عشر اعًتاض( ۳)
( عقيدة النسخ ۳( من أزؿ  الشيطاف؟، )۲، )( اهلل ليس بقادر مطلقاً ۱: )وىي ،ها ردًّا مسكتاً عليفالشيخ رّد 
( عقيدة غفراف الذنوب بالتوبة 0د األزواج، )( تعدّ 5اؼبسلمني بشأف الروح خاطئة، ) ( عقيدة3خاطئة، )

( ؼباذا حرمت اػبمر يف ۸غري معقوؿ، ) ئٌ وب ذبح اغبيوانات عند اؼبسلمني ش( أسل۷، )العقلَ  ضُ عػارِ تُ 
لمني يف ( عقيدة اؼبس۱۱( أسلوب دفن اؼبويت عند اؼبسلمني غري صحيح، )۹الدنيا، وأحلت يف اعبنة؟، )

 ستقباؿ الكعبة ىو الوثنّية. وتفاصيل اؼبباحث يف كتابني مشهورين لو( ا۱۱واب والعذاب يعػارض العقل، )الث
  ّفقط. شبهةٍ  علىعشرة الشبهات اأُلَوؿ. والثاين  علىؿ "إنػتصار اإلسالـ"، و "قبلة مبا". يشتمل األو 

ات اعًتاضاإلسالـ  على اعًتضدالؿ أنن ياؽبندوس ات ُعرضت يف مناظرة مريوت: إفّ اعًتاض( 3)
ها، صبعت تلك الردود يف الكتاب "جواب تركي بو تركي )اعبواب عليتهم "آرية ظباجار"، فرد  الشيخ يف ؾبلّ 

وجود الباري، صفات الباري  مسألةمسائل دقيقة لعلم الكالـ، ففيو  علىاؼبفحم(". يشتمل ىذا الكتاب 
األنبياء،  إىل، واغباجة أخرىي من غري كتب إؽب   الـالقرآف ك تاب أفّ قدرتو. وأثبت يف آخر الكو علمو،  مثل

حسب  علىختم النبّوة. يف آخر الكتاب قد ُدعي بندت للمبارزة، لكنو  علىفيو  تّكلموفضائلهم. مّث 
 ف الكتاب بنفسو. إلي بعد عدة شهور من ت. وىذا ىو كتاب أخري لإلماـ؛ ألنو قد تويفّ عليهاعادتو، مل هبرأ 
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 اؽبنادكة علىنواع الرّد أ
خبػطاباتو  عليها اإلماـل اؽبنادكة، اليت رّد بَ اإلسالـ من قِ  إىلهة ات اؼبوجّ عًتاضفهذا تفاصيل اال

( كتايب، 1: أنواع هم ثالثةعليالرد  فبا علم منو أفّ  لفة، وُكتب قيمة، ومناظرات ناجحة،اؼبفحمة يف أمكنة ـبت
 ( باؼبناظرة.3( خطايب، 2

 اؽبنادكة علىلرّد منهجو يف ا
 ات بنوعني من اعبواب: نقلي، وعقلي.عًتاضمن أنو قد هبيب اال أنيقاً  فاإلماـ يسلك يف الرّد منهجاً 

 (9)الذي تعّرض لرده اإلماـ. عًتاضغري ىذا اال ،أخر بصائر، وبل ُّا مناقشات علىوتكوف الدالئل 
ل بندت بَ من قِ  هةٍ ات موجّ اعًتاض علىيف ردوده كما   (10)بنهجني: بإلزامي، وربقيقي. أيضاً ها علي ردبا يردّ 

 سرسويت يف رركي.
د بو كتابو منهج اؼبتكلمني. كما شه علىي ىبطب أيقوؿ،  وقد ىباطب حبيث يُػري أف متكلماً 

 ."جواب تركي بو تركي"
ومّية، الي سبثيالت اؼبشاىدة علىمشتملة  يورد مقدماتٍ  إنو يثبت األشياء حبيث ال يبكنهم إنكاره، ألنو أّوالً 

 (11)ؽبم طريق الفرار. يسدّ  حىت، أيضاً ها علياليت يّتفقوف أنفسهم 
ة منهم بأف ؿببّ  على، و حالتو العامة بإخالص وتقوى علىيتكلم دوف أيٍّ تكلٍُّف، وال تصنٍُّع، بل إنو يتكم ب

لنقلية والرباىني ومية، والدالئل الياالتجربات  علىتكوف خطبتو مشتملًة  (12)الصراط اؼبستقيم.ىل هتدوا إي
 بسماعها فقط. أيضاً العقلية، فبا يبهت غري اؼبسلمني 

 تاثري رّد اإلماـ  يف اؽبنادكة
 إىل منهم بأف يهتدوا ةٍ ؿببّ  على، و تقوى  بإخالص و  فبلوءةً  ف اإلماـ كاف ىبطب خطبةً إ :كما قلنا   

ال  لوحد أف ينكرىا، و ألال يسع  حبيثة، ليّ ة والنقة العقليّ باألدلّ  الصراط اؼبستقيم، كما أف اػبطبة تكوف مزيّنةً 

                                       
(9)

، اكاديبية شيخ اؽبند ، -اإلماـ النانوتوي: حياتو و مآثره -هحود قبسن نبنوتوی ؒ: حیبت اور کبرنبهےهوالنب ، الشيخ أسري أدروي .
/ ديوب  440-400، ص 9344ـ/0090ند، سنة الطبع: اعبامعةاإلسالمّية دار العلـو

 092: ، صأيضاً  .(10)
(11)

 440-400: ، صأيضاً  .
(12)

 440-400: ، صأيضاً   .
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ىنا  ذكريف ىذا، يؤيّد ما قلنا، فاآلف أ النصارى. وما نقلت من غري اؼبسلمني من اؽبنادكة، و ه ايضاً يؤمن بعد
 ل من ظبع خطبتو من األعداء، مث شهد بفضلو:بَ قتباسات من تأثّرات من قِ ا

 جداً  لناس من اؼبسلمني واؽبندوس، وكاف اؽبندوس مسروراً *** ؼبا انتهي اإلجتماع للعاـ األوؿ، أحاط بو ا
 (13)((.ءمثل اؼبسلمني، وكانوا يقولوف: ))لقد أىـز الشيخ ذو اإلزار األزرؽ القساوسة ىزيبة نكرا

الشيخ أثناء  إىلوىو فبن كاف وّجو السواؿ -جبانب الشيخ حينئذ *** قاؿ العامل اؽبندوسي الذي كاف جالساً 
نّية، لدييسأؿ عن الشؤوف ا ن، فمن أراد أفلديمن صميم قليب أف أسأؿ عن شؤوف اأريد  -  خطبتو

 (14)ن((.لديفليسأؿ من كاف عاؼبا بارعا يف ا
الشيخ، ويقوؿ:  إىلألتباعهم  -جانكي داس-جتماع، جعل يشري ىندوسيما رجع الناس من االحين*** 

 (15)))ىذا ىو الشيخ((.
 (16)((اليـوىزمنا كبن  ))كانوا يقولوف فيما بينهم: " أف القساوسة  علىأخرب الشيخ "أضبد 

"كاف القساوسة يقولوف: ))وإف كاف "ؿبمد قاسم" يلقي كلمتو ضّدنا إال ((: مويت الؿ))كي اؽبندو  الشيخ قاؿ
 (17)((.اليـوك  وحبوثاً  أنو من اإلنصاؼ أننا مل نسمع خطباً 

 .النانوتوي  يعين بو اإلماـ قاسم من اؼبسلمني(( و كبرياً   م كوئل ُّذه اؼبناسبة: ))رأيت عاؼباً وقاؿ اؼبعلّ 
ي كاتب السطور أف اؽبندوس قاؿ أن(: ر لدييكتب مرتٍّب الكتاب "ميلو خدا شناسي" )ؿباورات يف ا

 (18)ك أيها الشيخ.عليبعضهم : واىػًا أيها الشيخ! وقاؿ آخروف منهم: سالـ 
 ها اؽبنادكةعلياؼبسائل اليت يعًتض 

                                       
/ ديوبند، سنة يؿبمد ساجد القاظبي، تعريب ميلو خدا شناسي ]ؿباورات يف الد .(13) ن[، )أكاديبية شيخ اؽبند، اعبامعة اإلسالمّية دار العلـو

 83، 84ىػ(، ص 9340ـ/0099الطبع 
 83أيضاً، ص  .(14)
 80أيضاً، ص  .(15)
 83أيضاً، ص  .(16)
 83أيضاً، ص  .(17)
 998أيضاً، ص  .(18)
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ات اؽبنادكة ىو أصوؿ اعًتاضات اؼبتاحة: أف اؼبهدؼ بعًتاضب تفاصيل االنستطيع أف نقوؿ حس
ه مل يواجهها أىل اإلسالـ من قبل، فرّد فكرُ  وأسلوباً  جديداً  اهتم طريقاً اعًتاضاإلسالـ، وكانوا قد أختاروا يف 

 (19)ذىنو. جودةِ ضوٍء و  على، مسكتاً  وجواباً  مفحماً  ات رّداً عًتاضىذه اال على ىلاالع
، عقيدة اؼبسلمني يف الثواب والعذاباآلخرة من و  تعدد األزواج،، و والرسالة: التوحيد علىاهتم كانت اضاعًت ف
إستقباؿ األحكامات مثل  على، وحقيقة الروح، و اإليباف بالغيب من عقيدة عن وجود اؼبالئكة، واعبنّ و 

 .ذلكما إىل  و ؟، ؼباذا حرمت اػبمر يف الدنيا؟الكعبة ىو الوثنّية
 هاعلي ات والردّ عًتاضاال خالصة

. النانوتوي  ل اإلماـ قاسمبَ ها من قِ عليشبهات اؽبنادكة، والردود  ـ خالصةَ قدّ حاف الوقت أف نُ 
اؽبنادكة. مّث أنقل الشبهات والردود من تلك  علىي الكتب اليت صّنفها للرّد نسمّ  فلتقريب اؼبباحث أّوالً 

( حجة اإلسالـ, 1أربعة كتب، يتعلق ُّذا اؼبوضوع. وىي: ) من قبلي. وىنا سريي تغرّي بو ، الكتب ملّخصاّ 
 ن.لدي( ؿباورات يف ا4، )]اعبواب اؼبفحم[ ( جواب تركي بو تركي3( إنتصار اإلسالـ، )2)

 فخالصة مباحث حجة اإلسالـ
اإلماـ فيو عن حّقانية اإلسالـ، والردود  تكّلمشبانية وأربعني صفحة،  علىأف ىذا الكتاب مشتمل 

قضايا إسالمية أماـ مّتبعي  علىاإلسالـ. كاف يريد أف يلقي خطبة  علىات غري اؼبسلمني ًتاضاع على
 ، فأعّد مقالًة، طبعت بعد يف صورة ىذا الكتاب.ـ1876لعاـ  "ومعرض معرفة اإلل  "اؼبذاىب اؼبختلفة يف 

 مسألةأصولّية. وىي: مسائل  ثأكثر مسائلو تتعلق باؼبسحّيني. وما يتعلق من مسائلو باؽبنادكة عندي ثال
 حلة اللحم. مسألةالرسالة، و  مسألةالتوحيد، و 

ثبوت  على، فكالـ اإلماـ  الباري إنكارىم توحيدَ  على رتكاُّم يف الشرؾ يدؿّ أما األّوؿ: ألف ا
هم عن رسوؿ اإلسالـ، يبتين اعًتاضني. أما الثاين: أف اؼبسيحيّ  على، كماىو ردٌّ أيضاً هم عليالتوحيد، ردٌّ 

اإلسالـ  علىات. وأما الثالث: أهنم يعًتضوف عًتاضمن اال . فبإثبات الرسالة، ُرّد كثريٌ إنكارىم الرسالةَ  ىعل
اآلف  و اإلماـ يف نفس الكتاب.عليس ذبح اغبيوانات بظلم عظيم؟. فرّد إليبأهنم يقولوف: ؼباذا أحّل اللحم؟ 

 ىذه الشبهات: علىكم تلخيص الردود يإل
                                       

(19 .)
 ۸۵۳اإلماـ النانوتوي: حياتو و مآثره، ص -هحود قبسن نبنوتوی ؒ: حیبت اور کبرنبهےهوالنب ، الشيخ أسري أدروي 
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 التوحيد: مسألة
والرسالة اليت ىي  ،((اهلل ال إلو إالّ ))أمرين: "التوحيد" الذي ىو عصارة  على ؼبعلـو أف اإلسالـ مبينّ من ا

 .((ؿبمد رسوؿ اهلل))خالصة 
 إثبات التوحيد:

سواه، مع أف وجودنا ضعيف؛ ألف  اؼبسّلمات أف حجم وجودنا ال يسع أحداً ؿ: من الدليل األوّ 
الوجوه كيف هُبيز أف يسع يف  وجود األصلي، الذي ىو قوي من كلّ وجودنا من فيض الوجود األصلي. فاؼب

ات، يستعري ده من اؼبوجو آخر. فثبت أف اهلل واحد؛ ألنو ىو اؼبوجود األصلي، وغريُ  شيءوإحاطتو  ساحتو
  الوجود من ذاتو.

  الدليل الثاين: إذا كاف ىناؾ موجوداف، فال بّد أف يتمّيز أحدنبا من اآلخر. وإالّ 
َ
ق تحقّ ت اػَ ؼب

 ّّ ّيز الذي بسببو يتم شيءؼبوجود بالآخر غري الوجود. فينبغي أف يوجد ا اً شيءاؼبمّيز  شيء. ويكوف الةُ اإلثيّن
ولـز ىذا الباطل  جود ال يبكن أف يوجد بدوف الوجود،وىذا باطل؛ ألف اؼبو  بعضهما من اآلخر بدوف الوجود

اطل، بل ىنا موجود واحد، وىو اهلل الصمد مل يف صورة تسليم كوف اؼبوجودين. فثبت أف كوف اؼبوجودين ب
 ، وتوضيح الشيخ عبد اغبميد ما أفهمين اهلل من كالـ اإلماـ علىأحد. ىذا  مل يكن لو كفواً و يلد ومل يولد، 

 .(21) (20)الصويف
 

 الرسالة: مسألة
جتناب عن او من طلب رضاه،  خالُقػنا، ومالُكػنا صبيًعا، ومطاُعنا. فال بدّ  أف اهلل  اتمن اؼبسّلم

ما تكّنو قلوب بعضنا  علىهما. وكبن البشر لن يطلع بعضنا عليسخطو. ونبا ال يدركاف بدوف اإلطالع 
ما يتعلق برضاه  علىفكيف بنا فيما يتعلق دبا يف قلب اهلل، فال نستطيع أف نطلع  كذلكن، وإذا كاف  األخرى

                                       
(

20
/كوجرا نوالة،  ـ من9987وافق اؼب ى9308طيع سنة   ولو أيضاً تعريب على ىذا الكتاب.(.   إدارة النشر واإلشاعة باؼبدرسة نصرة العلـو

 .باكستاف
(21 .)

/ ديوبند،   ؿبمد ساجد القاظبي، تعريب حجة اإلسالـ لإلماـ ؿبمد قاسم النانوتوي، اكاديبية شيخ اؽبند، اعبامعة اإلسالمّية دار العلـو
 .07،08ىػ، ص9307ـ/0007الطبعة األوىل: 
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يتولوف تبليغ أحكامو، ورسالتو عباده وىم  أشخاصاً  و. فاختار اهلل عليبإطالعو ىو إيّانا  وسخطو، إالّ 
 (22).وأنبياءً  الذين يسّموف رسالً 

دومبا ىذه  شيء يبطل كلّ و . وىذه ىي العقيدة توجد يف اإلسالـ فقط، وال توجد يف اؽبندوس أصالً 
 مذىب اؽبنادكة.  على العقيدة. فإثبات اإلماـ ىذه العقيدة ردٌّ 

 حلة اللحم: علىهم اعًتاض علىالرّد 
و بعد إذف . وإف مل يػَُجز ذحبُ بال شكٍّ  من غري إذف اهلل، كاف ظلماً  : إذا أصْبنا اغبيوانات بسوءٍ ّوالً أ

ال يبلك تلك اغبيونات، فال هبوز لو التصرؼ فيها. فالظلم يف اغبقيقة  أنو  على، فذلك يدّؿ أيضاً من اهلل 
 فيما إذا مل هبز للمالك أف يتصرؼ يف ملكو.

، ؼبا وإستدرار اللنب يكوف حراماً  ،فالركوب، واغبمل اغبيوانات؛ فيو إيذاءَ  بدليل أفّ  لذبح حراماً : إف كاف اثانياً 
 ىذه العّلة. أيضاً فيو 
ن يليق بشأنو أف يأذف لإلنساف بذحبها. نقوؿ يكأنو مل  يبلك اغبيوانات، إالّ  : وإف كانوا يروف أف اهلل ثالثاً 

األغذية  إىلاللحم مادة قريبة لو بالنسبة  هما. أما اإلنساف؛ ألفّ أكل اللحم هبدر باإلنساف واغبيواف كلي
 لػ ))اعبسم اغبيواين(( من قبل، وصار اآلف قواماً  غبمو كاف قواماً  فّ أ. وأما اغبيوانات فيجدر ُّا حبيث األخرى  

 للروح اغبقري. ة، بعد أف كاف مركباً لياللروح الع . فصار اآلف مركباً لػ"اعبسم اإلنساين"
ىو اللحم.   أف غذاءه األصليّ  إىلر، والذئب فبا يشري مِ اإلنساف قد أُْعِطَي األنياَب كاألسد، والنَ  : أفّ عاً راب

 كما ىو شأف ىذه اغبيوانات.
يف أوامره ونواىيو مصاحَل عباِده، ومضارىم. وألجل  اهلل  فراعى   غبم ليس دبفيد لإلنساف؛ : نعم! كلّ خامساً 

اػبنػزير قبس وقليل اغبياء فال يقلُّ اغبياء والغرية يف آكليو،  والسباع، والدـ؛ ألفّ ذلك: حرمت غبـو اػبنػزير، 
وتتنجس أرواحهم وقلوُّم، فبا يؤلٍّد فيهم األفكار النجسة. وأما السباع من اغبيوانات؛ ألجل سوء طباعها، 

وؿ والرباز. فكما ال يشكُّ فال يتولد قسوة الطباع يف آكليو. وأما الدـ؛ فألنو دبنػزلة فضالت اإلنساف كالب
 يف قباسة البوؿ والرباز، كذا ال ينبغي أف يشك  يف قباسة الدـ. أحدٌ 

                                       
 يف تقدمة ىذا الكتاب -رضبو اهلل-ػبصو الشيخ مرغوب الرضبن تلخيصا: 94،93. ص. أيضاً ( 22)
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غبيواف إذا مات من غري ذبح، يسري دمو يف غبمو، فيتنجس غبمو بسراية ا لك حرـّ اؼبيت؛ ألفّ : وكذ  سادساً 
. ف-أي الدـ -النجاسة  و.ُحّل أكلُ . أما اؼبذبوح، فيخرج الدـ، بعد الذبح من اغبلقـو

قباسة األرواح، والروح تتنج س بنجاسة اعبسم، واعبسم  على  بتين معتقداتو الباطلة تاإلنساف  : إفّ سابعاً 
 وأما اؼبذبوح طاىر عن ىذه األشياء. تتنّجس من الدـ اؼبسفوح،

اغبيوانات . وأما خلق بّيناً  واػبضروات لصاحل اإلنساف واضحاً  ،والثمار ،: وقد كاف إنبات اغببوبثامناً 
ستعمالو، وأما اغبيوانات ا. فإنبات النباتات ىو إذف جبواز خفّياً  و كاف أمراً لنفع اإلنساف، لكنّ  أيضاً  األخرى
 (23)نتفاع بو.اإلذف لال إىل، فمّست اغباجة فيها األخرى

 فبا يتعلق بقضايا اؽبنادكة الدينيف  اتخالصة ما يف ؿباور 
 جلّ  أهنا كاف علىعقده قساوسة اؼبسيحيني، فبا يدّؿ قد  "ومعرفة اإلل  "معرض  من اؼبعلـو أفّ 

. لذا اشتملت خطبات احملاضرين األخرىاؼبذاىب  إىلضّد اإلسالـ واؼبسلمني بالنسبة اهتم آنذؾ مهمّ 
اؽبنادكة، لكن اإلماـ أعّد  علىاؼبسيحينّي أكثر من الرّد  علىالرّد  علىاؼبسلمني يف اؼبعرض مّث ىذا الكتاب، 

 صداقة علىوجيزًة فبلوءًة بالعلـو واؼبعارؼ، مشتملة  خطبةً  ىامعًة طبعت بعد يف صورة كتاب، وألقمقالًة ج
ل غري اؼبسلمني. فأكثر اػبطابة وإف كانت مشتملًة بَ أثريت من قِ  اتٍ اعًتاض علىاإلسالـ مع الرّد اعبميل 

ادكة حوؿ اإلسالـ. نهالػ ، أثارىاات أساسيةاعًتاض علىاؼبسيحينّي إال أف ىناؾ ردود شافية  علىالرّد  على
 وبعضها جاء يف أوؿ اؼبقالة ىذه.

 أما الباقي، اؼبذكور يف الكتاب ))ميلو خدا شتاسي((، فيما يلي:
شاه "دبديرية  "تشاندافور"يف مكاف   ـ1877، وـ1876َضُر اؼبعرض الذي انعقد سنة ىذا الكتاب ىو ؿبَْ 

ل اؽبنادكة. بَ جرت اؼبكاؼبة عن طبس أسئلة، عرضت من قِ  (24)باؽبند. ففي ىذا اؼبعرض الثاين "جهاف فور
 وىي فيما يلي:

                                       
ات كافري اعًتاض-حياہندوستبنی غیر هسلووں کے اشکبالت اور حضرت نبنوی کے جواببتالشيخ أسعد األسرائيلي، . ( 23)

908-920. ساجد القاظبي، تعريب حجة اإلسالـ، ص008، 007ص اؽبند ورّد اإلماـ علىهم،
 

(24)
 مّر آنفا.قد األوؿ، فاؼبعرض  الكالـ على أما .
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رحيم؟ إف  ( آهلل عادؿ، 3 أـ ال؟. شيء ( أ ذاُت اهلل ؿبيط بكلّ 2، وؼباذا؟ ( مب خلق اهلل الكوف ومىت  1
 "لواإلقبي" "الفيدا"كوف   على( ما الدليل 4 .كانت اإلجابة بػ نعم، فكيف ىو عادؿ ورحيم يف وقت مًعا؟

 (25)و؟.إلي( ما النجاة وما السبيل 5 كالـ اهلل؟.  "القرآف"و
 هذه اإلشكاالت علىخالصة الردود 

ل ىنا، وإمبا نلّخص ما قاؿ اإلماـ يف الرّد ين أف نفصّ يسعُ  ها، العلياإلماـ قد فّصل الكالـ  إفّ  
 ها.علي

 .( ؼباذا؟3 ،( ميت؟2 ،؟ق اهلل الكوف( مب خل1ذو أجزاء ثالثة:  عًتاضىذا اال فّ إ السواؿ األوؿ:  علىالرّد 
غرض السواؿ ىو من  فّ إ :. وقاؿعليو، مّث رّد عًتاضأّواًل غرض اال ألوؿ: فقد عنّي اإلماـ النانوتوي أما ا

 أّي مادٍة َخَلَق اهلل العاملَ؟
رىا. وإذا طلعت الشمُس، أشرؽ العامل بنو بالشمس، فإذا فمن اؼبعلـو إف عالقة العامل خبالقو كعالقة النور 

إهبادىا،  غربت َصِحَبها النوُر، وأصبحت األرض والسماء مظلمًة. كذلك توجد اؼبخلوقات إذا أراد اهلل 
 إفناءىا.  وتَػْفػين إذا أراد اهلل

فوجود اؼبخلوقات ماّدتػها، وجود اهلل الذي وبيط بالكائنات ويشملها، كما أف األشعة ماّدهتا نور الشمس. 
ن أف وجود اهلل ذايتٌّ، فيما أف وجود اؼبخلوقات ليس من ُصنع ذاتو، بل ىو مستعار من والفرؽ بني الوجودي

 .وجود اهلل 
 (26)نّية.لديباإلستفهاـ من الوجهة ا العامل؟ سواٌؿ ليس جديراً  خلق اهلل  أما الثاين: إّف السواؿ بأنو مىت

 صلحة اإلنسانية ، ال كما قاؿ القّس بأنو أَْوَجَد العالػَم كّلو لغرض منشود وىو م أما الثالث: إف اهلل 
ا بني السماء واألرض من أشياء ا إذا نظرنا فيمنألنّ وذلك  خلق اػبلق؛ ألنو أراد فقط، وال غرض ػبلقو.

 أيضاً فالفرس لركوب الناس، وأما العلف  ؛، وجدناىا ؼبصلحة األنساف، ومنفعتو مباشرًة كانت أو بواسطةشىتّ  
الفرس. لكن اإلنساف ال يصلح ؽبذه األشياء وال ينفعها. وصبلة القوؿ أف اإلنساف ال ؼبصلحة الناس بواسطة 

ما بني السماء واألرض من أشياء يصلح لإلنساف، وينفعو. إًذا فإف  فبا بني السماء واألرض، وكلّ  اً شيءينفع 

                                       
 900، 99ؿبمد ساجد القاظبي، تعريب ميلو خدا شناسي ]ؿباورات يف الدىن[، ص  .(25)
 909-928أيضاً، ص .(26)
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 على - أف اإلنسافمن اإلنساف. إال وضياعاً  ، مل يكن شيء أشّد عبثاً أيضاً مل يكن اإلنساف ؼبصلحة اهلل 
خلق كّل العامل،   فثبت أف اهلل ؟وضائعاً  كيف يكوف عبثاً   -مايتمتع بو من العقل، واؼبزايا واغبسن واعبماؿ

 اجو حتي يظهر بو ا، وإطاعتهم لو. والؼبصلحة نفسو. وىي عبادة العبادؼبصلحة اإلنساف، وخلق اإلنساف 
، عليوفقة. مثالو كمثل الطبيب الذي يرحم اؼبريض ويشفق عبادة اإلنساف، بل ىذا رضبة منو ؽبم، وش إىل

كذا . إمبا احملتاج ىنا ىو اؼبريض،  و أصالً إليويداويو ألجل تذلّػلو أماـ الطبيب، وتواضعو لو، فال وبتاج الطبيب 
 ( 27).ىذا

. ألخرىايف كتبو  أيضاً ا عليهات الثلثة، لضيق الوقت، نعم! توجد الردود عًتاضاال علىمل يتمكن الرّد 
 إف شاء اهلل-صار اإلسالـ" وسيأيت خالصة الرّد يف نفس اؼبقالة بعدتيف كتابو "إن عليوالثاين رّد  عًتاضفاال

 الثالث يف "تقرير دلبذير )احملاضرة اآلسرة للقلب(" وغريه. عًتاض. واال-تعاىل
  والرابع يف كتابو الكالمي "جواب تركي بو تركي )اعبواب اؼبفحم(".

 ها ؟إلياػبامس: ما النجاة وكيف الوصوؿ  علىالرّد 
متثاؿ بالطاعة ال حًتاز عن اؼبعصية، واالها ىو االإليإف النجاة ىي التفادي من غضب اهلل وعقابو، والسبيل 

 اهلل، والطاعة ما يرضي ُّا اهلل، ما يكرىو ىي معرفة اؼبعاصي والطاعات. واؼبعصية علىغري. وىذا يتوّقف 
، وما يكرىو ىو. فاختار اهلل أشخاصاً  علىولْسػنا فبا أف نطلع   إىل، لتبليغ ىذه الفريضة ما يرضي بو الربُّ

 (28). ويقاؿ ؽبم رسوؿ ونيب.البشر بعد أخذىا عنو 
أراه األنبياء أّمػَتهم يف كّل  ب اهلل وعقابو، و سبيلها ىوسبيلٌ التفادي من غض وصبلة القوؿ أف النجاة ىي

؛ -وسلم عليو إىلصلي اهلل تع-أف يأيت أمر اهلل، ىو سبيٌل سلك فيو ؿبمد ىلإزماف. لكن سبيل النجاة اآلف 
 ألنو نيب، ال نيب بعده.

 : خالصة كتاب إنتصار اإلسالـا ملّخصاً عليهات اؽبنادكة يف رركي ورّد الشيخ اعًتاض
 (29)أف يسرؽ، ويضرب نفسو؟ على، أفيقدر يعتقد اؼبسلموف أف اهلل قادر مطلقاً  األوؿ: عًتاضاال

                                       
 902-909أيضاً، ص .(27)
 983-989أيضاً، ص  .(28)
/ ديوبند، الطبعة ات موجهة إىل اإلسالـ، )اكاديبية اعًتاضؿبمد ساجد القاظبي، ردود على  .(29)  وىلاألشيخ اؽبند، اعبامعة اإلسالمّية دار العلـو

 30ص  ىػ(،9340ـ/0099
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، يكوف قادرا مقيدا مطلقاً  ىو القادر اؼبطلق؛ فإف مل يكن قادراً  لزامي: ال بد أف يسّلم بأنو اعبواب اإل
. وؼبا مطلقاً مقّيد  أف لكلّ  على، ألنو أصبع اؼبناطقّيوف مطلقاً  بالضرورة، فوجب أف يكوف فوقو من يكوف قادراً 

 علىفكاف ىو قادر  -كما يقوؿ البندت-و وإماتة اهللإماتة نفس علىُوِجَد القادر اؼبطلق، وجب لو أف يقدر 
يقدر  حىتوىو ال يبلك وجود نفسو  ؟، وكيفاً ال يكوف القادر اؼبقّيد إؽب   ، وحينئذٍ د الزماً إماتة القادر اؼبقيّ 

 سلب الوجود منو. علىغريُه 
منهما ذات  كاف كلّ من فاعل )مؤثّر( ومفعوؿ )منفعل(، إف   فعلٍ  التحقيقي: من اؼبعلـو أّف لکلّ  اعبواب

 فال. صالحية وقابلية، فيتصور تاثري الفاعل، وتأثّر اؼبفعوؿ ذلك التاثري، وإالّ 
، ال يلـز كوف اؼبفعوؿ  ذات صالحيةٍ  خر بأنو إف كاف فاعالً اآل وال يلـز كوف أحدنبا ذات صالحية، صالحيةَ 

منفعلة، فالشمس -مقابل الشمس-رآة: أف الشمس فاعلة يف إشراؽ األرض والسماء، وأف اؼبِ ، فمثالً كذلك
ناقَص القابلية.  نفعاؿ. فإف كاف بدَؿ اؼبرآة اغبجُر، كاف منفعالً لتاثري، واؼبرآة منفعلة كاملة االكاملة ا  ةفاعل

ا صارت نقصاف إشراؽ الشمس وفعلها. فلمّ  إىلففي ِكال الوجهني ال يؤدي نقصاف قابلية اؼبنفعل أو عدمها 
 -اؼبمتنعات-قادر مطلق كما أف الشمَس كامُل القابلية، لكن اؼبعفوؿ  موا أف اهللفاعل ىذه اؼبقدمة فبّهدةً 

ؼبا مل تكن موجودة، صار كأف اؼبرآة ىي الغائبة، فكيف تظهر قدرة اهلل يف ىذه اغبالة. وىذا من نقصاف 
لقبوؿ تاثري  الً اؼبفعوؿ ال نقصاف يف الفاعل، فالسرقة، والزنا، واإلماتة نفسو كلها ال تستطيع أف تصري ؿب

 (30)الرّب، فهذه عارية عن اؼبقدورية، ال أنو عار عن القادرية.
يعتقد اؼبسلموف أف الشيطاف يُػزِؿُّ الناس فيغريو باؼبعاصي واألعماؿ السّيئة، ولكننا  الثاين: عًتاضاال

 (31). إّف األنساف بدوره يرتكب أعماؿ السوء.خاطئةٌ  ؟ فهذه عقيدةٌ نسأؿ: من أزؿ  الشيطافَ 
رتياب والشّك يف وجود الشيطاف وإزاللو وإضاللو ألجل أنو ال يوجد لو من ُمزِّؿ وال اعبواب اإللزامي: إف اال

ُمِضّل، كاإلرتياب يف تسخني الناِر اؼباَء بدليل أف النار ال يوجد لو مسّخن، ويف إشراؽ الشمس األرض 
مر ىكذا، يلـز إنكار وجود النار والشمس فإف كاف األ (32)بدليل أّف الشمس ال يوجد ؽبا ُمشرؽ ومنّور.

                                       
اإلماـ النانوتوي: حياتو و مآثره،  -هحود قبسن نبنوتوی ؒ: حیبت اور کبرنبهےهوالنب ، . و الشيخ أسري أدروي30أيضاً، ص .(30)

 . ملتقط من ىذين الكتابني.090-092ص
 33. أيضاً، ص ( 31)
/ ديوبند، ص  .(32)  42-43اإلماـ ؿبمد قاسم النانوتوي، إنتصار اإلسالـ )باألردية(، مكتبة دار العلـو



 

 

17 

، أيضاً يقوؿ ىذا، كذا يلـز بو زبطئة تسخني الناِر اؼباَء، وإشراؽ الشمِس األرَض  أنو ال يوجد أحدٌ  على أيضاً 
أف  :فحينئذ هبوز أف يقاؿ ىذا بل وهبب إنكار وجود اهلل واجب الوجود بدليل أنو ليس لو خالق. علىبناًء 

 (33)زبلق بدورىا دومبا خالٍق كما أف اإلنساف بدوره يقارؼ أعماؿ السّيئة. اؼبخلوقات صبيعاً 
بالذات ومصدر الصفة،  موصوفاً  شيءصفة مصدر ذايت بأف يكوف  لكلّ  اعبواب التحقيقي: من اؼبعلـو أفّ 

ر : أف النار حار بذاهتا وىي مصدفتكوف لو الصفة من صنع نفسو، وأما غريه فيستفيد منو يف الصفة. مثالً 
اغبرارة، واؼباء اغبار وغريه، يستفيد منو يف اغبرارة. وكذا الشمس؛ فإهنا مشرقة بذاهتا، وىي مصدر النور، 

إمتداد الصفات "  ػرّب عنو اإلماـصطالح عا فتستفيد منو يف النور. وىذا االواألرض اؼبشرقة. وأما غريى
 ىذه الصفة من مصدر تلك الصفة. وخالصتو: أف األشياء الكثرية ذات القابلية تأخذ ،"نتشارىااو 

يتم بأف يتصف واحد بصفة الضاللة لذاتو، ومن  -كذلك–ىذا! إّف الضاللة صفة من الصفات، وامتدادىا 
بصفة الضالؿ بالذات ىو الذي ؛ فإّف اؼبوصوؼ إلنيعداه يأخذ منو ىذه الضاللة وينخرط يف سلك الض

 ( 34)و صفة الضالؿ، فيضلوف. يأخذوف منإلنيبالشيطاف ، ومن غريه من الض يسّمى
؛ ألنو ، وىذا فبا ىبالف العقلَ  يعتقد اؼبسلموف أنو يقع النسخ يف أحكاـ اهلل الثالث: عًتاضاال

فيو مفسدة، يأيت بغريه، فأوامره ال يساوي أوامر الناس، اليت  أمر بأمر بال تدبر، فلما رأى    اهلل أفّ  على يدؿّ 
  (35)بتة.ال تنسخ وال تتغرّي، فهي ؿبكمة ثا

النسخ والتغرّي يف األحكاـ مثل  ألفّ  حكاـ يوافق العقل موافقة سائغة؛اعبواب اإللزامي: إف النسخ يف األ
بإرادة  ، فيشفيو، وىذه األفعاؿ مل تتم إالّ فُيميتو، يبرض فالناً  ؛ ألننا نري أنو وُبيي أحداً التغري يف إرادة اهلل 

التغرّي يف إرادة  علىحكاـ، فريد اإلشكاؿ تم يف التغيري يف األاعًتضا لمّ ، فثبت التغيري يف إرادة اهلل. ف اهلل
 (36)اهلل، وال إشكاؿ ؽبم يف ىذا، فكيف يكوف يف النسخ؟

                                       
 33ات موجهة إىل اإلسالـ ، بتغري يسري: ص اعًتاضؿبمد ساجد القاظبي، ردود على  .(33)
 30-32أيضاً، ص  .(34)
 30، 49. و النانوتوي، إنتصار اإلسالـ، ص 38أيضاً، ص  .(35)
هحود قبسن نبنوتوی ؒ: هوالنب ، ، و الشيخ أسري أدروي38ات موجهة إىل اإلسالـ، ص اعًتاضاجد القاظبي، ردود على ؿبمد س .(36)

 بًتتيب من قبل العبد الضعيف.، 097اإلماـ النانوتوي: حياتو و مآثره، ص -حیبت اور کبرنبهے
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 ، مثل أفّ أيضاً  ، ويبّدؿ اغبكم بأسباب أخرى  طوراً  اغبكم يبّدؿ ألجل اػبطأ فّ إ: نعم! ياعبواب التحقيق
ؿ، فإذا أصاب السرساـ نتهاء مد ة الدواء األوّ واؿ اؼبريض أو ال، لتبّدؿ أحى  بأخر  الطبيب يبّدؿ الوصفةَ 

 ؿ الدواء اؼبسهل. ويفهم من لو خردؿٌ ة دواء اؼبنضج يبدّ نتهت مدّ اتبدؿ وصفتو لتبدؿ أحوالو، أو اذا  ؿبموماً 
ذا من ى  اػبطأ. فالنسخ والتبديل يف أحكاـ اهلل علىأف ىذين التبديلني ليسا ألجل اإلطالع  عقلٍ  نْ مِ 

 (37).اػبطأ. إال أف اؼبعًتض ال علم لو ُّاتني الصورتني أصالً  علىالقبيل، ال من قبيل اإلطالع 
األرواح  من عقائد اؼبسلمني أفّ  (1ثلثة أجزاء:  علىمشتمل  عًتاضىذا اال الرابع: عًتاضاال

مره، ليس بصحيحة؛ ألف اهلل أل الدنيا امتثاالً  إىلمن األرواح جاءت  روحاً  رَ مَ موجودة عند اهلل من قبل، فإذا أَ 
  الدنيا. إىليشاء ويوّجهها  ، ىبلقها مىتاألرواح دائماً  علىقادر 
 ، وبتسليم عقيدتكم يلـز وجود آالؼ باليني.ها أربعة باليني ونصف بليوفواألرواح كلً ( 2
 (38)كافاة عندنا عن طريق التناسخ.ػم( فيجري اعبزاء وال3

، فخلقو اغببوب والفوكو يف عليوو، فبا يعًتض إلياج حتي الروَح قبل اإلخلق اهللاعبواب اإللزامي: لو كاف 
، فكيف عليومنكم  ، وال يعًتض أحدٌ عليويعًتض  كذلكالفصل، ويستعمل حسب اغباجة طواؿ السنة.  

 خلق اهلل الروح؟ علىتعًتضوف 
من  ةري كثواـ يف قرية صغرية  لَبعوَض، واغبالقوؿ عن تعداد األرواح قوؿ ال أصل لو، فإّف ا وعن الثاين: أفّ 

 تعداد األرواح الذي قلتم. 
وعن الثالث: أما عقيدة تناسخ األرواح مردودة، ألف التناسخ عندكم عبارة عن اعبزاء واؼبكافاة، فما أعجب 

 مكافاة! حيث ال يعلم الناس ؼباذا ينعم ، ويعاقبو.ػىذا اعبزاء وال
روح، وإف أعضاء اعبسم دبنزلة آالت الروح َكب الاإلنساف واغبيواف دبثابة َمْر : إف جسم اعبواب التحقيقي: أّوالً 

ة الروح وجوارحها، وأفعاؿ اعبسم كاؼبشي والنطق والسماع والرؤية تصدر عن الروح بواسطة األعضاء. وقوّ 
رية ىي ختيادأ األفعاؿ االنصيب من العقل بأف مب ىذه األفعاؿ. فقد يعرؼ من لو أدىنىي اليت تعتمل يف 

                                       
 39أيضاً، ص   .(37)
هحود قبسن نبنوتوی ؒ: حیبت اور هوالنب ، و الشيخ أسري أدروي ،39 ، النانوتوي، إنتصار اإلسالـ، ص20أيضاً، ص  (.38)

 097اإلماـ النانوتوي: حياتو و مآثره، ص -کبرنبهے
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اليت ىي دبثابة الراكب -فاألرواح كذلكفإف كاف األمر   الروح وقواىا، مث األعضاء، مث األعماؿ اؼبنشودة.
 ، مث يأيت خلق اعبسم واألعضاء.الً توجد اوّ -والعاجل

ىذا العدد  يف موقع التعجب عندنا، ألفّ  أيضاً ، وعن الثاين: إف تعجب الباندت يف وجود آالؼ باليني روحاً 
ضفادع البئر والبحرية اليت ال تدرؾ روعة احمليط األعظم و سعتو  ، لكنّ  وأحقر أماـ عظمة اهللأصغر 

 .كذلكوعظمتو. وحاؿ الباندت  
 ؛النقل أما النقلي و العلقي، ة:ال يثبتو أيُّ نوٍع من األدلّ  أّوالً  ألفّ  الثالث: إف عقيدة التناسخ مردودة؛عن و 
م أهنا من كتب سلٍّ م أهنا توجد فيها، فال نُ لّ ذكر فيها عقيدة التناسخ، وإف سُ مل تو عندىم أربعة فيدات،  و ألنّ ف

عبادة غري اهلل.  إىلكالدعوة ،  فيها كالـ ال يالئم شأف الباري ألفّ  ؛نقل صحيح""يقاؿ ؽبا  حىت  اهلل
 .ض دليالً عرَ ا ثبت عدـ نقليتها فال تُ فلمّ 

 ألفّ  ؛ما يعتقده اؽبندوس على ال سّيماً -اضية للجزاء واؼبكافاةوف اؼبمن العلم والشؤ  فألنو البدّ  ؛وأما العقل
الغرض منو عندىم أف يعمل الناس الصاغبات وهبتنبوف عن السيئات رغبًة يف النجاة، وذلك ال يكوف إال بأف 

 علم بأحواؽبم وأعماؽبم اؼباضية اليت نالوا جزاءىا. علىبوف ذ  عَ مُ ػموف والنعَ مُ ػيكوف ال
اؼبسلمني كثمن اؼببيع أو أجرة األجري، واألعماؿ دبنػزلة   لدىواؼبكافاة  ءاعبزا قيدة اإلسالـ؛ ألفّ ع علىوال يرد 

اعبزاء واؼبكافاة  كذا ىذا أفّ   ،ىاقداعة انفيها الثمن و األجر، ال كيف ة البيع واإلجارة، فالغاية الُقصوى  كيفي
. وال حاجة لو أف يتذكر مبيناً  خسر خسراناً  ، ومن ال، فقدعظيماً  ىي الغاية، فمن ظفر ُّا فقد فاز فوزاً 

 تلك األعماؿ.
وف الراحة واألذى  2) يف اعبزاء واؼبكافاة، وىذا فبا  ى  من أركاف التناسخ، فحصروا الراحة واألذ ( إهنم يُعربٍّ

وجو  علىهم  قد يكوف لديفالراحة واألذي  -وىم من عبيده -اإلنساف ألفّ  ؛ يوجب النقص يف اهلل
 افيكون ىذاف  مىت . بينما أفّ أيضاً  وجو السخاوة واؼبرّوة واإلصالح والتػزكية علىكما يكوف   والًتبية عليم،الت

هم وجوه من الكـر والرضبة والشفقة واألسوة والًتبية، وأما لديوجو اعبزاء فقط، ف على اف، يكون ل اهللبَ من قِ 
رب العاؼبني. وما  ،دعوات، قاضي اغباجاتؾبيب ال ،كرًن  ،من ىذه الوجوه، مع أنو رحيم شيءعنده فليس 

 .ال يقبل أبداً   توجد النقص يف اهلل
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 علىاإلنساف قد خلقوا ألف يعبدوه، ف ، وإفّ ما يف الدنيا لكي ينتفع بو الناسُ  َخَلَق كلّ   ( من اؼبعلـو إنو3)
غرض األساسي من وراء لالعبادة، فا يعبدوه حق   وأف، األخرىاف: أف ينتفع من اؼبخلوقات شيءاإلنساف يلـز 
ما ألجلو خلقوا وىو  علىفهي وسائل وآالت للناس، تعاوهنم ىو العبادة، وما يوجد فيها سواىا، خلق الدنيا 

يف اعبزاء واؼبكافاة،  داخلةً  التناسخ، يلـز كوهنا منا عقيدةَ ذا سلّ إ، لكن أيضاً العبادة، فهي يف حكم العبادة 
ما كّل   ة. يدرؾ من لو عقل سليم بطالف ىذا، وقد تقرر األصل يف اؼبنطق :يف العباد وقد أسلفنا أهنا داخلةٌ 

لـز الباطل. كما تألنو يس ؛حبسب ىذا األصل أيضاً يستلـز الباطل، فهو باطل بنفسو. فهذه العقيدة باطلة 
 مّر آنًفا.

ؿ جعل ترجع منو، وتتػنػزّ ء اذا بلغت منتهاىا، وف ىذه الكّلية: أف األشياملّ من اؼبسلمني واؽبنادكة يس ( كلٌّ 4)
الفوؽ،  إىل: إذا رُمي اغبجر نتهاء، مثالً طع اؼبسافاة اليت بني اؼببدأ واالمّث ترجع من حيث بلغت ىي، بق ،منو

يرجع، فهو يرجع من حيث بلغها بقطع تلك اؼبسافاة، وال يتصور أف  ستطاع، مثّ اال حىتمنتهاه  إىلفيبلغ 
 ؿ.ودتو من طريقو األوّ من غري ع ىتّ اغبجر يعود من طريق رب

تعرض لو أحواؿ ـبتلفة من الطفولة، والشبابة،  -اؼبوت إىلنتهاًء ابدًءا من الطفولة -وىذا اإلنساف 
ة، فإف يريد أف يعود جة. وىذه اغبركة صاعديّ والشيخوخة جسًما و روحيًّا. وذلك عن طريق اغبركة اؼبتدرّ 

 منة حينئٍذ جة  وتكوف اغبركة ىابطيّ ريق اغبركة اؼبتدرّ عن ط أيضاً اإلنساف من الدرجة اليت بلغها، يكوف 
 الشيخوخة، مث الشبابة، مث الطفولة.

اؼببدأ  إىل عن العودة من اؼبنتهى   التناسخ عبارةٌ  للقاعدة اؼبذكورة؛ ألفّ  ا ال حظنا التناسخ، مل قبده موافقاً ػّ ؼب
، يف جسم آخر من إليو يعود فبا بلغ -اسختسليم التن وقت-ة وقطع اؼبسافاة، فالروح يّ بدوف اغبركة اؽبابط

، مث يأيت يف يد الرامي غري ها. وىذا مثل حجر رماه رجل، فبلغ ما بلغ فوقّياً إليغري قطع اؼبسافاة اليت بلغ 
 من احملاؿ. أيضاً التحت. وىذا من احملاؿ، فعقيدة التناسخ  إىلعودتو من طريق الفوؽ 

 ة ثواباً من اغبور يف اعبنّ  ، يناؿ سبعني إمرأةً صائماً  رَ ط  فَ  من : يقوؿ اؼبسلموف إفّ اػبامس عًتاضاال
 يف اعبنة مثل الرجاؿ؟ تناؿ سبعني زوجاً  ىذا ينبغي أهنا إف أفطرت أمرأٌة صائماً  على؛ فو ىذاعمل على

من اغبور يف  يناؿ سبعني امرأةً  ر يف كتاب من كتب اؼبسلمني أف من فطّر صائماً ذكَ اعبواب اإللزامي: مل يُ 
يف اعبنة حبور ذوات العدد، وأما النساء  -حسب مراتبهم-ة. نعم من اؼبسّلم عندىم بأف الرجاؿ يعطوفعبنّ ا
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، متعّددة فال وبظني يف اعبنة إال بأزواجهّن؛ فكما أنو هبوز عند اؼبسلمني يف الدنيا أف يتزوج رجل من نساء
 على عًتاضاال ال إشكاؿ. نعم! يبقى. فأيضاً وال هبوز إلمرأة أف تفعل كذا، فتجري ىذه العادة يف اعبنة 

 .كامالً   اؼبوضوع إستيفاءً  علىأف علماءنا قد استوفوا  تعدّد األزواج يف الدنيا. إالّ 
أف احملصوالت سبكن قسمتها يف عّدة  إف اؼبرأة لألوالد دبثابة األرض للمحصوالت؛ إالّ اعبواب التحقيقي: 

 ؛ال يقسم يف عّدة آباء -ىو األوالد-لكن ما وبصل من اؼبرأة  حني؛ لتشابو أجزاء احملصوالت وتساويها،فالّ 
 ؛أيضاً إذا ُوِلَد ؽبم َوَلٌد، أّما إذا ُوِلَد أوالد كثريوف، ال يبكن التقسيم وقتئٍذ  قطعةً  ألنو يوجب قطع الولد قطعةً 

مّث   (39)ساد والنػزاع.الف إىل، فيقع اػبالؼ بينهم، الذي يؤديهم ، أنو ِمن ماء كّل أبٍ ولدٍ  ألنو وبتمل يف كلّ 
حتماؿ النػزاع والفساد؛ ال إىلي يؤدّ  أيضاً يشاء، وىذا  زواج يستحق أف يقضي حاجتو ُّا مىتكلٌّ من األ

 .واحدٍ  قضاء شهواهتم يف وقتٍ  إىل م احتاجوا صبيعاً أهنّ 
ـُ  ( من اؼبعلـو أفّ 2) عزاز، والتكرًن، وأما يف اإلنعاـ ما يكوف ُموجًبا للراحة، واإل اإلنعاـ، ويُعطى اعبنة مقا

من  شيءأزواج فليس يف ذلك  عّدةَ  فإف نالت امرأةٌ  العقاب والتعذيب.عبارة عن العناء، واؼبشقة، واإلىانة 
ها لعيف اغبقوؽ، أما يف باب الزواج ج من الرجاؿ والنساء مساويني اإلسالـ ينظر كالًّ  ألفّ  ؛الراحة والسعادة

من  فبلوكة ؽبم. فكما هبوز للمالك أف يكوف لو عددٌ  وج مالكها، وىنّ ربت الرجاؿ لبقاء نظاـ العامل، فالز 
 مقاـواعبنة ليس  ،ؼبا مرّ  ؛العبيد واإلماء، وال يبكن أف يكوف عبد لعدد من الرجاؿ، إذ فيو ؽبا أذية، ومشقة

 (40).، وال مشقةٍ أذيةٍ 
 علىوىذا ليس بناءه يغفر الذنوب بالتوبة.   إف من عقائد اؼبسلمني أف اهلل السادس: عًتاضاال

العدؿ واإلنصاؼ، فينبغي أف يعاقب العاصي، كما ينعم اؼبطيع. بل عقيدتنا صحيحة، ألننا نقوؿ: إنو 
 (41)ذنوبو وينعم اؼبطيع عن طريق التناسخ. علىيعاقب 

                                       
هحود قبسن هوالنب ، ، و الشيخ أسري أدروي 70-79ات موجهة إىل اإلسالـ، صاعًتاضؿبمد ساجد القاظبي، ردود على  .(39)

 009وي: حياتو و مآثره، صاإلماـ النانوت -نبنوتوی ؒ: حیبت اور کبرنبهے
 009صأيضاً، . و 70-74أيضاً،ص  .(40)
اإلماـ  -هحود قبسن نبنوتوی ؒ: حیبت اور کبرنبهےهوالنب ، ، و الشيخ أسري أدروي77النانوتوي، إنتصار اإلسالـ، ص (.41)

 000 النانوتوي: حياتو و مآثره، ص
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كر سبّحي الذنوب لذ ))كم، كما يف "أثروا فيد": لديسة يف كتابكم اؼبقدّ  أيضاً قد ورد ىذا  اعبواب اإللزامي:
، مث ندـ من ارتكب ذنباً )): -هميلدنّية لديأحد الكتب ا -"اؼبهاُّارتا"ويف  (42)من الذكر. أيضاً والتوبة  ((اهلل

 (43)عن الندامة. عبارةٌ  أيضاً والتوبة  ((ر لو ذنبوفِ ما تداركو، غُ  إىل، ويسرع عليو
و، ال ه من حقّ ، وإعفاء اهلل عبادَ لصاحبو ظلمٌ  حّقاً  ه أو  أخذ حاكمٍ : َمنُع أحٍد حق  غريِ اعبواب التحقيقي

كفار ال ؼبن لو قابلية، وال ىذا الفضلَ  يعطِ يُ  أنّو عبده، إالّ  علىإمبا ىو فضل منو  ،فليس ىو بظلمٍ  غبّقهم
 (44)و ال وبصل ىذا بالتوبة فقط، بل يشًتط لو التوبة يف حالة اإليباف.ألنّ  ينالو لعدـ القابلية فيو؛

تو من أجل ذلك عد ربليلو بالدعاء، فإف كانت حلّ لمني يأكلوف اللحم باؼبس : إفّ السابع عًتاضاال
الدعاء، وإف كانت بسبب موت ذلك اغبيواف،  عليوقرأ ، حني يُ حيواف حالالً  الدعاء، فينبغي أف يكوف كلّ 

 (45).، وال ميتاً حيوافٍ  حيواف ميت؟ لكن اؼبسلمني ال يأكلوف كلّ  فينبغي أف يأكل كلّ 
الدعاء وقت  خطأٌ؛ ألفّ  "بقراءة الدعاء فقط حيواف يكوف حالالً  كلّ قوؿ اؽبنادكة" فّ : إاعبواب اإللزامي

بإذف صاحبو فقط؟ فإف حّل باإلذف، لـز أف وبّل   شيء الذبح دبنػزلة اإلذف من الرّب، فنسأؽبم اآلف، أيػحلّ 
ـّ -و كانت ىي أموزوجتو، ول حىتكّل ما يبلكو من البقرة، واػبنػزير، وما يف بيتو من البوؿ، والرباز  أ

: اغبيوانات اليت قرئ "مهاُّارتا"و جاء يف ؛ ألنّ أيضاً  -اؽبنادكة-معليهيرد  عًتاضاال أفّ  على (46).-اؼبستذاف
عند ذحبها، فلحومها حالؿ، فمن أكلها فهو يف عداد الذين عّفوا عن أكلها،  "الفيد"كتاب   اعليه

 ّل أكل غبومها.عند ذحبها، ال وب "الفيد"واغبيوانات اليت مل يقرأ 
أسرب بنكدركهػ "ختص فكيف ا إف كاف حالاًل، حيواف دبجرد قراءة الفيد، ىذه أوبل أكُل كلٍّ  علىفريد 
فلماذا حّرمت اؼبيتة؟   ا باغبّلة والتغذية؟ وإف مل ربل بقراءةعليدوف ال ى  اغبيوانات ذوات األسناف السفل "الفيدا

 (47).أيضاً فما ىو جوابكم، فهو جوابنا 

                                       
 78ص  ات موجهة إىل اإلسالـ،اعًتاضساجد القاظبي، ردود على  .(42) 
 78النانوتوي، إنتصار اإلسالـ، ص  .(43)
اإلماـ النانوتوي: حياتو و مآثره،  -هحود قبسن نبنوتوی ؒ: حیبت اور کبرنبهےهوالنب ، . و الشيخ أسري أدروي89أيضاً، ص  .(44)

 000ص
 80النانوتوي، إنتصار اإلسالـ، ص .(45)

46
 ، بًتتيب.80. أيضاً. ص 
 بالتغري 80ات موجهة إىل اإلسالـ، صاضاعًت ساجد القاظبي، ردود على  .(47)
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يف آخر، البّد من مؤثٍّر و متأثٍّر قابل وصاحل لقبوؿ  شيءمن اؼبالحظة أّف لتحقق تاثري  واب التحقيقي:اعب
  يظهر التاثري وإف يوجد التاثري،عدـ اؼبتأثر، ملانْ  فِ تداًء، مل يوجد التاثػري، وإِ عدـ اؼبؤثر إبانْ  فِ تأثري اؼبؤثٍّر. فإِ 

ين: شيءة احملّدبة تتداخلها األشعة اغبمراء للشمس. ففي ىذين الاؼبِرآة تتنّور بالشمس، والعدسأّف  مثالً ف
ر، انعدمت اؼبِرآة والعدسة احملّدبة ىي اؼبتأثرة. فإف مل تكن الشمس يف جانب اؼبؤثٍّ و اؼبؤثٍّر ىو الشمس، 

قابل، مل تظهر واغبرارة يف العدسة. فإف مل تكن اؼبرآة والعداسة احملّدبة يف جانب اؼبتأثر وال النورانية يف اؼبرآة،
 (49)وال ينقص كماؿ التاثري للشمس ُّذا السبب. (48)ة واغبرارة.النوانيّ 

آخر بدؿ ذكر  يءشمؤثٍّر واغبيوانات اؼبشروعة متأثرة وقابلة، فإف انعدـ اؼبؤثّر أو كاف  -ذكر اهلل -فالتكبػري
ثر أو كاف حيواف آخر سوي اغبيوانات انعدـ القابل واؼبتأ فِ ، وإِ يف جانب اؼبؤثٍّر، مل تأت اغبّلة أصالً   اهلل

  .(50) اؼبشروعة، مل تأت اغبلة كذلك. فال ينقض ُّذا السبب كماُؿ التاثري لذكر اهلل
 اػبمر حراـ يف الدنيا، وىو يف اعبنة حالؿ، يكوف فيها أهنارٌ  فّ إ: يقوؿ اؼبسلموف: الثامن عًتاضاال

طوؽبا  مث إف كانت يف اعبنة أهنار من اػبمر فما يف اعبنة. من اػبمر. ومن الغريب أنو ما حرـّ يف الدنيا، أحلّ 
 (51).، فلماذا ال تصري عفنًة آسنًة؟أين؟ وإما راكدةٌ  إىل، فمن أين مث إّما أهنا جاريةٌ  ،وعرضها وأين منبعها؟

كم اضاعًت يف اعبنة حوض اػبمر والنهراف، ف فّ بأ "الفيدات"أنو جاء يف  على: أّواًل نعًتضكم اعبواب اإللزامي
مذىبكم، بأنو يبكن لنا أف نسألكم: وما طوؽبا وعرضها، وأين منبعها؟ فهي إما جارية فمن  علىنا يرجع علي

أين؟ وإما راكدة، فلماذا ال تكوف عفنة، آسنة؟ ففا ىو جوابكم فهو جوابنا.  فإف قيل: ال يبكننا أف  إىلأين 
روار" وطوؿ هنر "نقوؿ: فاخربونا عن خندؽ اعبنة، فكيف السواؿ؟  إىلنعلم ىذه األشياء بدوف الذىاب 

خارج اعبنة؟ فإف تستطع ىذا، فاخربونا عن  -"فيدػ هالرك"كما يف -"برجا"، وعرضو، وجهة جريانو؛ ألهنما
 (52).أبعاد أهنار الدنيا، وجداوؽبا، وشاّلالهتا، وحبرياهتا بل أبعاد ومنابع أهنار اؽبند وجداوؽبا وحبرياهتا؟

                                       
 بالتغري 84أيضاً، ص  .(48)
 83النانوتوي،  إنتصار اإلسالـ، ص .(49)
 84ات موجهة إىل اإلسالـ، صاعًتاضساجد القاظبي، ردود على  .(50)
 83أيضاً، ص  .(51)
 80. ويف ضوء ما يف إنتصار اإلسالـ للنانوتوي، ص82أيضاً، ص  .(52)
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، "كنس"كانت اػبمر حالاًل للربانبة يف غابر الزماف، فلما قتل )): "مها ُّارتا"صل األوؿ لػ : جاء يف الفثانياً 
 ((".سكر ديوتا"الربانبة أستاُذه  علىحّرمها من ذلك الوقت 

الربانبة يدخلوف اعبنة، أـ ال؟ فإف مل يدخلوا اعبنة بسبب اػبمر؟ كيف ىذا  ( أفّ 1 حتماالف:فاآلف نشأ اال
وإف يدخلوا اعبنة بعد  ن.لديكم أف تنتهوا عن مثل ىذا اعليىلو اعبنة بسبب اػبمر فقط، فدين، ال يدخل أ

يف  يف اعبنة، كاف حراماً  شيء، فهذا ينبأ بأنو حالؿ يف اعبنة، فنسألكم حينئذ كيف أحّل أيضاً حرمة اػبمر 
 (53).الدنيا؟

، لصّحة اإلعتقاد بوجودىا، ال يوجد يف إف يشًتط معرفة أبعاد األهنار، ومنابعها :: أّوالً اعبواب التحقيقي
ا، وعرضها ؿباؿ، فإذا فات معرفة أبعاد األهنار، ومنابعها، وطوؽب الدنيا أحد من ىو معتقد بوجودىا؛ ألفّ 

 . وىذا خلف. لةال ؿبا -اإليباف بوجود األهنار-، يفوت اؼبشروط-ؼبعرفة بأبعاد األهنار، ومنابعهاا -الشرط 
 أيضاً اعبنة ال تتعّفن؛ ألهنا إّمأ جارية أـ غري جارية، فإف كانت جارية، فال إشكاؿ وأما اػبمور يف أهنار 

. فأجيبوا: أتنقص قدرة اهلل  نقوؿ: إف اؼبائعات ال تتعفن بفضل قدرة اهلل ،عندىم، وأما يف غري ىذه الصورة
  ،يلـز فساد وتعّفن اػبمور فيها لركودىا وىدوئها؟ حىتيف اعبنة. 

تعّفنها وفسادىا؛  إىلي أهنار اػبمور يف اعبنة ال ىبتلط باألشياء، اليت يف حقيقتو مادة متعّفنة، فتؤدّ  فّ إثانياً: 
 إىلألنو ال يكوف فيو غذاء فيو مادة متعّفنة؛ ألّف أغذية اعبنة كّلها كالبخار الذي يُولده  الدـ اؼبتصاعد 

 (54)ىذا البخار فضلًة. القلب، فإف صبد ىذا البخار كما هبمد اؼباء، فُأكل، ال يؤلد
ا من اغبيوانات، والنباتات، عليهما  ولو فرضنا أف أرض اعبنة مصنوعٌة من مثل ىذه اؼبادة، فكاف كلّ 

 (55)وال يتعّفن. شيءواعبمادات منػزىة عن الفضالت؛ فال يفسد فيها 
ن الزواؿ عنها، ففيما إذا بالغري، فبك : أف عّلة حرمة اػبمر ىي السكر، وؼبا كاف السكر يف اػبمر قائماً ثالثاً 

ستمتاًعػا باللذة، افيو لذة ال غري، ومن الطبيعي أف الشارب ال يشرب اػبمر إال  زاؿ السكر عنها بقيت شراباً 

                                       
 بعد الًتتيب. 80-82أيضاً، ص  .(53)
 ، بعد الًتتيب89النانوتوي، إنتصار اإلسالـ: ص  .(54)
 بعد الًتتيب 88-87ات موجهة إىل اإلسالـ، صاعًتاضساجد القاظبي، ردود على  .(55)
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 ،(56)أف طبور اعبنة فيها لّذة ال سكر فبا يسّبب النهي عنها علىالقرآف الكرًن  كر، وقد نصّ للسّ  ال جلباً 
 (57)((.تَْأثِيمٌ  َواَل  ِفيَها َلْغوٌ  اَل  َكْأًسا يَهافِ  يَػتَػَناَزُعوفَ )):  حيث قاؿ

، وإمبا ىذه اؼبخاوؼ يف اإلخالؿ بامتثاؿ أوامر اهلل  اؼبسكرات قد جاء النهي عنها يف الدنيا ـبافةَ  أفّ  على
حياة الدنيا، أما بعد اؼبوت فقد يسقط التكليف يف اعبنة فال فرض فيها وال واجب؛ فأيُّ بأس إذا جاز 

 (58)مر يف اعبنة؟.شرب اػب
 (59)وأحسن. أوىلفيها؛ فإحراقهم  لسلموف ينّجسوف األرض بدفن اؼبوتى: االتاسع عًتاضاال

اؼبسلمني أهنم ينّجسوف باطن األرض  علىالدفن ىبتلط باطن األرض، فغاية ما يعًتض  اعبواب اإللزامي: إفّ 
 وأحسن.  أوىليسّبب األمراض؛ فدفنهم  ، فبابإحراؽ اؼبوتى تعّفنوف اعبو   -اؽبندوس–قولكم و أنتم  على

ختيار اعلـو أف اغبياة واؼبوت ليسا فبا يبلكو اإلنساف وال و مألنّ  كم؛اعًتاض: ال يصح اعبواب التحقيقي: أوالً 
اإلنساف فيما إذا دفن اؼبّيت يف األرض أو ألقي يف اػبالء، او أحرؽ بالنار أو  علىفال تبعة  (60)لو فيهما.
. "ؼباذا قّبستم ىذه األشياء الطاىرة باؼبّيت وؼباذا عّفنتم إيّاىا بو؟" -كبن اإلنساف-فال ُنسأؿ اؼباء؛ انفسخ يف

 شيءٌ فيو فائدة، ليست يف غريه، وليس فيو  إال أننا لبتار تدفني اؼبّيت من أشتات ىذه الصور اؼبذكورة؛ ألفّ 
اعبّو، وأساء اؼبنظر، وأثار  ّفنُ عَ يػُ الء، : إف إلقاءه يف اؼباء أو اػبمثالً  ، فيما يف غريىا نقصانات،من نقصٍ 

نتشار األمراض. مّث أف اغبرارة يف صورة اإلحراؽ افساد اؼباء، و  إىلة الشديدة. وأما إحراقو بالنار، يؤدي ذار الق
مقابر اؼبسلمني وما حوؽبا  ى  دفن اؼبّيت يقوي ىذه القوة. ألجل ىذا تُر  تضّر القّوة النامية لألرض، كما أفّ 

، فجسمو يزيدىا ومباءً  فضالت اإلنساف تزيد األرض خصوبةً  رة وخصوبة ومباء. كيف ال؟ إفّ ذات خض
 (61).وال خضرةً  . وال تنبت األماكن اليت ربرؽ فيها اؽبندوس موتاىم نباتاً وىلبالطريقة األ

                                       
 بعد الًتتيب 88-87أيضاً، ص (.56)
 04سورة الطور:  .(57)
 لًتتيببعد ا 89ات موجهة إىل اإلسالـ، صاعًتاضساجد القاظبي، ردود على  .(58)
 90أيضاً، ص  .(59)
 90أيضاً، ص  .(60)
 93،92أيضاً، ص  .(61)
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وح للجسم دبثابة و. وىنا أف الر ة أمّ ضرّ  إىلو اغبنوف ال أمّ  إىلبنو إ ىاألب الرؤوؼ إذا سافر، أوص : أفّ ثانياً 
و؛ لق من تراُّا، والنار كضرّة أمّ اغبنوف؛ ألنو خُ  ، وتراقبو، واألرض لو كاألـّ عليوالػُمػشرؼ والويل؛ ألهنا ُتشرؼ 

العامل العلوي، وُسّلم  إىلعند اؼبوت ؽبا. فإذا سافرت الروح  ، ـبالفةة األـّ ألهنا ـبالف لو، كما تكوف ضرّ 
 (62).ضرة األـّ  إىل النار، فكأمبا سّلم إىلاعبسم 

صاحبها. ىنا  إىلصاحب الشياه أف يرد  تلك الشاة  على، فى  شياه أخر  إىل: إذا اختلطت شاُة رجٍل ثالثاً 
مادة كانت يف  ما ىو لو، فيختلط كلّ  إىلأف جسم اؼبّيت لألرض، ففي صورة التدفني يُرّد اؼبّيت  أيضاً 

 (63)ىذه الفوائد. من دبادة جنسها. وإف أحرؽ،ال وبصل شيء اإلنساف،
، ولذا ال يرضوف دبفارقة أحدىم، لكن إذا لزمت اؼبفارقة، فَتؤّدوف ظاىرٌ  احملبة فيما بني األقارب أمرٌ  فّ إ: رابعاً 

غسل، ، فتقتضي تلك احملبة أف يُ أف مفارقة اؼبّيت الزمة الؿبالة خري وعافية. ىنا أف يكوف احملبوب بكلّ 
 (64).البتة ال تقتضي أف وبرؽو وضع يف مكاف ذا سكونة، لبس، ويُ ويُ 

يـو القيامة،  إىل: من عقائد اإلسالـ أف اإلنساف يسجن بعد موتو يف سجن القرب العاشر عًتاضاال
اغببس من غري احملاسبة يف القرب  ىذه عقيدة باطلة؛ ألفّ  العذاب بعد احملاسبة يـو القيامة،مث يناؿ الثواب أو 
 (65).أنو يثاب أو يعاقب عن طريق التناسخ بعد موتو متصالً اؼبعارضة، فالصحيح  يعارض العدؿ كل  

اؼبسلمني، ال عقيدة مطلق الثواب والعقاب.  لدىالفائدة: أف منشأ السواؿ يف طريقة الثواب والعقاب 
 .-اؽبنادكة-: أف عقيدة اؼبسلمني يف الثواب والعقاب خاطئة، والصحيح كما قلناعًتاضفخالصة اال

؛ أيضاً للعدؿ، ففي اؼبّدة اليت تكوف قبل اؼبوت والتناسخ تاخري  ف كاف ىذا التاخري ـبالفاً اعبػػػواب اإللزامي: فإ
للعدؿ. وال  ـبالفاً  أيضاً . فكاف ينبغي أف يكوف ىذا بني إرتكاب اإلطاعة واؼبعصية وبني اؼبوت وقتٌ  ألفّ 

 تقولوف ىكذا.
: إّف األشياء اليت تًتكب من أجزاء أّوالً  ألنو ؛اعبواب التحقيقي: مذىبنا يف طريقة الثواب والعقاب معقوؿ

موضعو اؼبالئم بو،  إىل جزءٍ  كلّ   لُ صِ ذوات أغراض ـبتلفة، تقطع وتكسر وتفّرؽ أجزاءه آخر األمر؛ فيَ 

                                       
 909، و النانوتوين إنتصار اإلسالـ: ص92أيضاً، ص  .(62)
 90، 92ات موجهة إىل اإلسالـ: ص اعًتاضبإفادة ما يف ردود على  .(63)
 ، بتلخيص.97، 90أيضاً، ص .(64)
 904النانوتوي، إنتصار اإلسالـ: ص  .(65)
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، وجدنا أنو مركب من أجزاء ذوات -ـعامل األجسا-لنا يف ىذا العامل مث  إذا تأمّ  وُيستخدـ فيما يليق بشأنو.
 حىتفاألصوؿ اؼبذكور يقتضي أف يهدـ ىذا العامل يف يـو من األيّاـ، وتفّرؽ أجزاءه  .أيضاً أغراض ـبتلفة 
موقعها الألئق ُّا. ومن أجزاءه احملسنوف، واؼبسيئوف، وموقع احملسنني، النعيم، وموضع  إىلتصل أجزاءه 

 بالثواب والعذاب. ىموضعهم الذي يليق ُّم، يسمّ  إىلاؼبسيئني، اعبحيم. فوصوؽبم 
العامل بأسره، فوجدناه يشبو اعبسم اإلنساين أو اغبيواف، فكما أف اعبسم لو  على: إذا ألقينا نظرنا ثانياً 

 .ى، فكذا العامل فيو أرض، وظباء وأشياء أخر ىعيناف، وأذناف، ويداف وأعضاء أخر 
جلو كما أنو إذا تغري مزاج األنساف بغلب خلط من األخالط األربعة، يسمي مرضا. وإف فارقت الروح أل

-اعبسَم، يعرّب عنو باؼبوت. فكذا العامل إذا تغرّي تركيبو األصلي بتغرّي أركانو اليت ؽبا دخٌل يف تركيب العامل، 
، فهو شرط من أشراط الساعة، جديدةٌ  حالةٌ  عليووظهرت  -عن الشهوات اؼبنعُ و بني الناس،  ومن ركنو العدؿُ 

 بقياـ الساعة. وح األعظم من ؾبموعة العامل، يسّمىوإف فارقت الر 
 ء العامل بعد مفارقة الروح العظمى  كما أف اعبسم اإلنساين تتفرؽ أجزاءه بعد اؼبوت، كذا هبب أف تتفرؽ أجزا

 الطبقة اليت تليق ُّا، إىلجزء من أجزاء اعبسم اإلنساين، يصل بعد تفرّقها،  اه. كما أف كلّ إيّ 
، ، واؼبسئني النارَ طبقتو؛ فدخوؿ احملسنني اعبّنةَ  إىل قهاجزء من أجزاء العامل بعد تفرّ  كذا يلـز أف يصل كلّ 

 الثواب والعذاب. ىيسمّ 
 فيبدو أفّ  (66)، والتاخري يف أخذ اغبّق من الغري مستحسن.: من اؼبعلـو أف التاخري يف أداء حّق الغري ظلمٌ ثالثاً 

ألنو  ؛اؼبعصية مثل الثاينوجب الثواب باإلطاعة، فالثواب حّقو، ومكافاة  ألفّ  ؛ؿمكافاة اإلطاعة مثل األوّ 
ألنو ؼبا أمره  ؛ليس ىو حّقو يف اغبقيقة أوالً  -التاخري يف أداء حّق الغري–ؿ . أما األوّ -اهلل -أفسد حّق الغري

 على. فليس بُ عذ  يُ  أف يفعلو، فإف فعل، كّف نفسو عن العذاب، وإالّ  عليومتثاؿ ذلك األمر، وجب اهلل با
 .  و، فهو من إنعاموبْ إف يُثِ ىذا، نعم،  علىاهلل أف يثاب 

 ، وىذا ليس حبّق واجب، فالتاخري فيو ليس بظلم.فجمع الكالـ: أف التاخري يف أداء حّق الغري ظلمٌ 
بتداء ىو . فاال: كما أف نزَو اغبماـ يوّلد البيضة، مث ىبرج منها الفرخ، وىو يصري يف يـو من األيّاـ ضبامةً رابعاً 

 نتهاء ىو ظهور تلك اؼبعاين يف صورة اغبمامة. فكذا أفّ وصاؼ واؼبعاين، واالو من قبيل األالنػزو، الذي ى
                                       

(66)
 909ات موجهة إىل اإلسالـ، ص اعًتاضلقاظبي، ردود على . ساجد ا 
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، الذي ىو من قبيل اؼبعاين واألوصاؼ، وفيما نري ىذا العامل يف صور ـبتلفة، ومبوٍّ  ىذا العامل ما زاؿ يف نشوٍ 
 (67)ـو الساعة.مظاىرة تلك اؼبعاين،  فينبغي أف تظهر تلك اؼبعاين يف صورة غري صور، نراىا. ىذا ىو ي

، بأنواع العذاب،  عليوحاكم الدنيا يعاقب من خرج  هم رعّية، واهلل حاكهم، كما أفّ : إف بين آدـ كلّ خامساً 
 يأيتَ  حىت، فيوماً  ، والثورة ضّده، تزداد يوماً - عصياف أوامر اهلل -كذا يأخذ اهلل من يعصي أمره. وىذه

 (68)العامل بأف ىبربو، مث هبازيهم دبا يناسبهم. ًذا فُيأخذ كلّ زماف ال يبقي إال من يعصي أمره، و يثور ضده، إ
 القبلة( إىلخالصة الكتاب "قبلة مبا" )اؼبوجهة  

 صارت تلك الردود كتاباً  حىت، مستقالً  اً بليغ اآليت رّداً  عًتاضاال علىاإلماـ رّد  من اؼبالحظة أفّ 
وخالصة ما يف  (69)."نتصار اإلسالـاػ"لثاين ل. وىو يف اغبقيقة اعبزء اأربع ومأة صفحات إىلتبلغ صفحاتو 

 نفس الكتاب فيما يلي:
فيو  -الكعبة-اؽبندوس وثنّيني، وىم أنفسهم يسجدوف : يزعم اؼبسلموف أفّ اغبادي عشر عًتاضاال

 وثنّيني؟ أيضاً أحجار كثرية، فنجيب اؼبسلمني دبا هبيبوننا. فاؼبسلموف 
. فتذكر ىنا شاسعٌ  ستقباؿ الكعبة، والوثنّية بوفٌ ابني  ؛ ألفّ بصحيح كم ليساعًتاض فّ إ اعبواب اإللزامي: أّوالً 

 اآلف سبعة فروؽ.
 عن إزباذ األوثاف واألصناـ آؽبة. الوثنية عبارةٌ  الكعبة، فيما أفّ  إىلعن التوجو  ستقباؿ عبارةٌ ؿ: أف االاألوّ 

لعبادتو، وإمبا ذبب نية  ف ينويَ عن أ جهوف يف الصالة فقط، وال ينوي لكذلك، فضالً الثاين: إف اؼبسلمني يتّ 
وال يعبدوف الكعبة. أما اؽبنادكة فيشًتطوف نّية عبادة  اؼبسلمني يعبدوف اهلل  ؛ فبا يتضح أفّ  عبادة اهلل

 (70)األصناـ، واألوثاف. فافًتقا.

                                       
 30-42خالصة ما يف إنتصار اإلسالـ النانوتوي،ص  .(67)
هحود هوالنب الشيخ أسري أدروي، ،   999، 990ات موجهة إىل اإلسالـ، ساجد القاظبي، صاعًتاضخالصة مضموف ردود على  (.68)

 008ص، -انوتوي: حياتو و مآثرهاإلماـ الن -قبسن نبنوتوی ؒ: حیبت اور کبرنبهے
69

. طبع ىذا 499ص، -النانوتوي: حياتو و مآثرهاإلماـ  -هحود قبسن نبنوتوی ؒ: حیبت اور کبرنبهےهوالنب الشيخ أسري أدروي، .  
 صفحات وفق ىذه الطبعة اعبديدة. 040الكتاب من اكاديبية شيخ اؽبند يف ؾبموعة رسائل سبعة، وصفحات الكتاب تبلغ إىل 

 990ات موجهة إىل اإلسالـ، ص اعًتاضساجد القاظبي، ردود على  .(70)
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اءه، وكربي  إظهار عظمة اهلل علىمبا تشتمل إ. الثالث: ليس يف الصالة بأسرىا كلمة تشعر بتعظيم اهلل 
عظمة األوثاف  على. أما عبادة األصناـ تشتمل ؛ وال تذكر فيو الكعبة أصالً  مع اإلقرار بعجزه وذلّو أمامو

 (71)عًتاؼ بعجزه وذلّو أمامها. فأين عبادة األصناـ من الصالة؟واألصناـ، واال
ف الكعبة، تقاـ لو ىدـ جدرا حىت: ال يشًتط يف الصالة إصابة جدراف الكعبة؛ بل يكفي جبهتها، الرابع

. وأما عبادة األوثاف فاؼبطلوب فيها ىي  جهة الكعبة، كما وقع يف عهد عبد اهلل بن الزبري إىلالصالـ 
مكاف آخر، يًتكوف  إىلماقلنا: أنو إف اخرجت اآلؽبة اؼبصنوعة من معبد  علىوثاف واألصناـ، والدليل األ

 ؿ، ويعبدوف يف اؼبعبد اعبديد.اؼبعبد األوّ 
و أو اهلل، ا لفظ اإلل  عليهأهنا بيت اهلل، ال يطلقوف  :اهلل، ويقولوف إىلإف اؼبسلمني ينسبوف الكعبة اػبامس: 

 لك.ذ إىل ما ىذا الصنم "مهاديو"، وذلك "فشنو" و أفّ  :و، ويقولوفاألصناـ اإلل   علىواؽبنادكة يطلقوف 
للنفع والضرر، وما سواه، وبتاج  لكاً بذاتو، ما السادس: إمبا يستحق العبادة عند اؼبسلمني من كاف موجوداً 

 أف يعبدىا اؼبسلموف. حىتالوجود اؼبستعار من وجوده. فالكعبة ليست متصفة ُّذه الصفة،  إىل
 ، والوثنّية ليست حبكم اهلل، فكيف تشابو ىذه ذاؾ؟ستقباؿ، حكم اهلل : إف االالسبع

يات ربّنا. اؼبسجود ىو التجلي، د أهنا مهبط ذبلّ اعبواب التحقيقي: أننا ال نعتقد أف الكعبة معبودنا، بل نعتق
 (72)ها فقط ال غري.إليوالكعبة ؾبسود 

 اعليه ات يف  مريوت والردّ عًتاضخال صة ما يف جواب تركي بو تركي )اعبواب اؼبفحم( :اال
صدر من ، تأنند الؿ اؼبسمى "أرية ظباجار"ل ؾبّلِة بَ ات، أثريت من قِ اعًتاض على ىذا الكتاب صّنف يف الردّ 

 لفاظٍ أات ضّد اإلسالـ بعًتاضكاف يسكن ىنا. فأراد أف يثري االو مريوت، وكاف رئيسها ديانند سرسويت، 
تتم  حىتات، عًتاضمعركة خالؼ اإلسالـ. فأراد اإلماـ أف هبيب عن ىذه اال ، بعد أف ُغلب يف كلّ شديدٍ 

ىذا األمر اػبطري،  علىضعفو وعاللتو عـز  اـ من حياتو، فرغماؽبنادكة. وكاف آنذاؾ يف آخر األيّ  علىاغبّجة 

                                       
 008ص، -النانوتوي: حياتو و مآثرهاإلماـ  -هحود قبسن نبنوتوی ؒ: حیبت اور کبرنبهےهوالنب الشيخ أسري أدروي،  .(71)
 049أيضاً، ص (.72)
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 إىلوصفحات الكتاب تبلغ  .(73) اإلماـ النانوتوي وما قال علىفكاف يقوؿ الردود، ويُرتٍّب الشيخ عبد ال
 (74).طبس وشبانني صفحة وفق نسخة طبعت عن أكايبية شيخ اؽبند

عرض فهارس صبيع أعم! أريد أف . نها ببعضٍ بعضُ  مضامينو مربوطٌ  ألفّ  ؛قتباسات الكتاباويصعب بياف 
 ا يف نفس الكتاب.عليه  اإلماـ كتباؼبضامني اليت  

.  ، وقدرتو ، وإرادتوفمن اؼبباحث الكلّية: مبحث وجود الباري، بياف ذات الباري وصفاتو، بياف علمو 
 (75)د القدماء، قدامة اؼبادة.تعدّ  علىالرد 

 ات اؽبنادكة: اعًتاض علىومن الردود 
 قدرة اهلل اؼبطلقة. على   عًتاضاال على ( الرد1
 عن زلّة الشيطاف.    ,,         ( ,, 2
 بإثبات التساوي بني عامة اؼبخلوقات وبني سيدنا ؿبمد.  ( ,,           ,,       3
 بسم اهلل الرضبن الرحيم  (  ,,          ,,       4
 الغنيمة.(  ,,          ,,                 اعبهاد، الفيء، و 5
 إجازة اَّامعة مع النساء يف القرآف على  ( ,,          ,,       6
 وجود زبالف اؼبضامني يف القرآف  ( ,,          ,,        7
 سًتقاؽنظاـ اال  ,,          ,,       ( 8
 وجود أهنار النحل، و اللنب يف اعبنة على  (  ,,          ,,       9

 سبّثل اؼبالئكة يف صورة البشر، شق القمر.                 ( ,,          ,,10
 مناسك اغبج          ( ,,          ,,       11
 وفق ما يرضاه ؿبمد. على( ,,          ,,                بأف نزوؿ القرآف 12

 

                                       
 498، 497 ، ص-: حياتو و مآثرهماـ النانوتوياإل -هحود قبسن نبنوتوی ؒ: حیبت اور کبرنبهےهوالنب الشيخ أسري أدروي،  .(73)
/ ديوبند، اؽبند. .(74)  ىي شعبة من شعب اعبامعة اإلسالمّية دار العلـو
 499، 498، ص-: حياتو و مآثرهاإلماـ النانوتوي -هحود قبسن نبنوتوی ؒ: حیبت اور کبرنبهےهوالنب الشيخ أسري أدروي،  .(75)
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 اؼبقالة، والنتائج اليت حصلت منهاخالصة 
ال  ،ل اؽبنادكةبَ من قِ  شديدةٍ  لغارات ومهاصباتٍ  ؿ مواجهاً أف اإلسالـ آنذاؾ ما زا خالصة ىذا البحث:ف

اإلسالـ واؼبسلمني بأسلحة الشبهات اليت أثريت  علىديانند سرسويت ومذىبو اغبديث كاف يصوؿ  سيماً 
اتو كانت جديدة، مل يواجهها اعًتاض اؼبسلمني؛ ألفّ  علىوفروعها. وكاف يشّق ىذا  عقائد اإلسالـ، على
يـو  إىلشبهاهتم الواىية، وأفحمهم  علىاؼبيداف، ورّد  إىلسبق   النانوتوي فاإلماـمن السلف.  أحدٌ 

 حىتدافع ُّا عن اإلسالـ، وكتب عدة كتب، يتعلق بقضاياىم. فالقيامة. فناظر معهم، وحاضر ؿباضرات، 
 وأراد.  م كما شاء اهللعليهأمّت حجة اهلل 

، عّرؼ اإلماـ النانوتوي  وبأن فأّواًل وّضح اؼبوضوع، وبيط صبيع جوانب ىذا العنوافوحاوؿ الباحث أف 
حوؿ التعليمات إثارة الشبهات مّث قاؿ أنو كاف جّل نبمهم وألقى ضوءًا على نشاطات اؽبنادكة آنذاؾ، 

إسهامات مّث تعّرض الكاتب على ، وقتئذٍ  وكاف ىذا ىو طريق اعبهاد بني اؽبنادكة واؼبسلمنياإلسالمّية، 
مّث  الرّد اػبطايب، والكتايب وما إىل ذلك،على اؽبنادكة من  هردّ فذكر أنواع يف ىذا اَّاؿ،   وي اإلماـ النانوت

اليت صّنفت يف ىذا الصدد، وىذا ىو روح  وّجو الباحث إىل تلخيص كتبو أخريًا و فّصل على كّل منها، 
 اؼبقالة ىذه.

 أما النتائج اليت ربصل من ىذه اؼبقالة ىي:
وال  بل علينا أف نبارز ضّده، نطرؽ رؤوسنا أماـ الباطل، ال ينبغي لنا أفؿ ىذه اؼبقالة أف م من خالنتعل -1
 و يف زمن دَ جِ وُ ل أّي باطل يتحمّ ال  كما أف إمامنا النانوتوي طريقو الباطل،  ع عن صاحل معو حىت يرجن

 بارز مع كلّ فالشيعّيني،  تنةفمذىبّيني، أو الالّ  ساو وسأو اؽبندوس،  أو اعتداءظلم اؼبسيحّيني، سواء كاف 
 وعّلمنا الدرس السابق.، بكّل وسعة وطاقة منهم

يف اؼببارزة كيف نعامل خصوصا مع اؽبنادكة فهمنا  ورّد اإلماـ عليها ومن صبع اعًتاضات اؽبنادكة  -2
 وعموماً مع سائر الفرؽ الضالّة واؼبغضوب عليها.اػبطابّية والكتابّية، 

الذي  - أسلوب الدعوةيف   الذي اختار اإلماـ النانوتوياؼبنهج أدركنا أف ة ومن ؾبموع ىذه اؼبقال -3
علينا  لَ هُ ، فإف كبصل عليو، لسَ بعوف اهلل سو أوجده اإلماـ نفىو منهج خاص  - اشتهر باغبكمة القاظبّية

 .إف شاء اهلل تعاىل   اؼبكافحة واؼبدافعة عن الدين اغبنيف مع الفرؽ الباطلة كّلها
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أف يقدروا اغبكمة القاظبية،  اً ، وأوالد اإلماـ روحيّ لديوبندياؼبسلك ا إىلكبو صبيع اؼبنتسبني  فالواجب 
 نا، وإالّ عليينا فرائض، وحقوقو الواجبة و. إًذا أدّ شروىا صبيع أكباء العامل، فنستفيد كبن، ويستفيد العامل كلّ وين

 .اؼببارؾ ىذا اؼبكتب الفكري إىلفليس لنا أف ننتسب أنفسنا 
 من هبب أداء حّقو. آمػػػني. يا رب العاؼبني. ي حقّ اللهم وفقنا ألف نؤدّ  


