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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 كالم الجديد في ضوء خدماته علم الأّول ل اإلمام النانوتوي كبان

 

 البحث ملخص
اإلمام قاسم النانوتوي اسم مشهور يف حلقتنا العلمّية، كّل مّنا يتذكره بكّل إجالل وإكرام، وكيف ال؟ وإنو 

ان اإلسالم يف ىذه الديار من أيدي األشرار، شلن ساىم يف ربرير شبو القارة اذلنديّة، وىو الذي قام حبفاظ كي
وىو شلن ساىم يف بناء احلصون ادلشّيدة للحفاظ على التهذيب الديٍت والتعاليم اإلسالمّية، اليت تعرف اآلن 

بـ"ادلدرسة اإلسالمّية". ىذا ىو تصوير ىذا الشيخ ادلعروف فيما بُت الناس، واحلقيقة أن لو وجو سواه ، فهو 
معّلم ناجح، ومناظر بارع، ومتكلم قدير، أما األول؛ ألنو أنفذ طريقاً لدرس احلديث يف شبو زلّدث كبَت، و 

القارة ىذا ، الذي نفتخر بو اليوم ، وأما الثاين أنو صنع رجال العلم واحلكمة بتعليمو الناجح، وأما الثالث، 
، حىت خّلوا سبيل ادلسلمُت يف أنو ناظر مع أىل الديانات الباطلة حُت احتيج إليها، وأىزمهم ىزؽلة نكرى

ىذه الديار اذلنديّة، وأما الرابع؛ ألنو دلا رأى بعُت قلبو تغيـَُّر رجحان أىل زمانو، غَّت ىو أيضاً يف أسلوب 
الدعوة، فما اختار طريق النقل زلضاً، الذي ال يقبلو أىل الباطل، وال طريق العقل فقط، حىت ؼلطأ فكره 

طريقاً أنيقاً يف ىذا آّال وىو طريق احلّسيات وادلشاىدات، الذي ال يسع ألحد دبرور الزمان، بل إنو أوجد 
أن ينكره شلن لو أدىن خردل من إنصاف. وىذا الطريق ىو طريق علم الكالم اجلديد، فيقال أن لو إسهامات 

 طق والدالئل.ال تنكر يف علم الكالم اجلديد. وىذه احلقيقة كنت أتعّرض أن أثتبها عرب ىذه ادلقالة، بادلن
فأّوالً وّضحت عنوان ادلقالة، بأن ذكرت لذلك نبذة من أحوال اإلمام النانوتوي، مثّ شيء مفّصل عن علم 
الكالم، وتارؼلو، من القدًن إىل اجلديد، ويف ىذا اجلزء تظهر قّوة التخليق الباحث حيث أتى فيو بأشياء مل 

لى روح ىذه ادلقالة فأثبت ادلناسبة وعالقة علم الكالم يسبقو أحد بأسلوب اختاره الباحث، مث ألقى ضوءاً ع
اجلديد، باإلمام النانوتوي، وعّرف كالم النانوتوي، وميزاتو، ومناىجو، كّل ذلك بالدالئل والشواىد. أخَتاً 

الذي صّنف على ىذا ادلوضوع، وعرّفها، وأحسن يف ىذا بأن رّتب علم الكالم بًتتيب  عُّت الباحث كتبو 
كتب اإلمام النانوتوي الكالمّية. وختم حبثو بتوصية الشيخ زلمود حسن ادلعروف بـ" شيخ اذلند" على ضوء  

القّيمة ، الذي يعرف ّٔا أعلّية احلكمة القامّسة ىذه. وأسأل اهلل العظيم أن ينفعنا ّٔذه ادلقالة القّيمة، غلعلها 
 رّب العادلُت.خالصا لوجهو الكرًن، ويعدىا يف ميزان حسنات الباحث. آميـن يا 
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والصالة  الم،اإلنسان نعمة الكالم، لُيبّلغ بو ما أوجب عليو من اإلس احلمد هلل الذي أعطى
 آلو علىمن الفنت الظالم، و  نَ مِ ا أَ هلَ بِ األمانة، وبّلغ الرسالة بواسطة الكالم، فمن قَ  من أّدى علىوالسالم 

عباده ادلخلصُت الذين جّددوا  علىو  ن والسالم،هودىم يف نشر كالم األمج و الذين بذلوا أقصىوأصحاب
 الكالم. من ربّ  نّية رضىً  علىة علم الكالم، حسب ما اقتضاه الزمان، إلصالح األمّ 

 ادلقدمة:
 : اهلل للناس، قال أّما بعد! فدين اإلسالم عبارة عن نظام كامل للحياة اإلنسانية ، اختاره اهلل 

الوصوُل  . فغرض احلياة اإلنسانية اهلل وحيد للوصول اىلالطريق الوىو  ، (1)((الدين عند اهلل اإلسالم إنّ ))
 .ال غَت ، والطريق ادلوصل اليو ىو طريق دين اإلسالم  الربّ  إىل

ىاديـًا حسب ما تقتضيو   ، فأرسل اهللمرشد ىدفهم دون لكن مل يكن سهاًل أن يصل الناس إىل
 . فختمت ىذه السلسلة"النيّب أو الرسول" صطالح الشرعازمان ومكان، يقال لو يف  الطبيعة يف كلّ 

 م إىلطريق يوصله أفعالو وأقوالو إىلخالل هدى الناس يف حياتو من ف ؛-صلوات اهلل وسالمو عليو-دبحمد
رك من ينوب منابو من العلماء، وت إىل فّوض ىذه األمانةعند ما أراد ربّو أن يذىب بو إليو   ، وم الصمدرّّٔ 

 هنم يف ىذا آّال: الكتاب والسنة.يدالّ ُت شيئذلم 
ان إال أن يعارض أحدعلا مع اآلخر، فاحلق يعارضو شيئأنو ال يوجد يف الدنيا  من ادلسّلمات

 ان ىدفاآلن. فك حدّ  بتداء إىلما ؼلالفو من يوم اال مع ُوِجدسالم فاإل زبالفو الظلمات، النورو الباطل، 
وستستمر ىذه ، يف زماننا وما زالت زلاوالتو حثيثةً ا السفر الطويل نور اإلسالم خالل ىذ باطل أن يطفيءال

ب الباطل يف يىُل اإلسالم اإلسالَم، ربت رئاسة العلماء. فيخأيوم الفرقان.  لكن ػلفظ  يأتَ  احملاوالت حىت
طاقة اإلسالم وادلسلمُت، فيأت بكّل وسع و  حربتو يف زلاوال اجع عنالباطل ال يًت  أنّ  ىعل غرضو، وؼلسر،

مساء  ضلرافسحاُب اال ويعم، يظهر على احلق أن كاد الباطليحىت  اإلسالم وادلسلمُت، مواجهةيف 
 ، فينتظر فيها أىل اإلسالم مهدياً غلبوا عليهاتوي واجهوا ىذه احلالةال يستطيع عامة العلماء أن يف. ادلسلمُت

، خضم احملنادلصباح يف  َتسل من ينَتف،  ادلسلمون على اهللل قبِ . فيُ  ه احلالة بإذن اهللينجيهم من ىذ
 .خفَّاقةً  ية اإلسالم عاليةً وترتفع رأ لباطلَ ا يغلب احلقُّ ف، ة واألمانالسالم إىل برّ األمة سفينة فيقود 

                                                 
(1  .)

 ۹۱القرآن الكرًن، سورة آل عمران، اآلية:  
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 علىقرن أشرفت األمة ادلسلمة  يف القرن الثامن والتاسع عشر، مثل ىذه احلالة ادلسلمونواجو لقد و 
من  حرِمواحيث خصوصًا يف أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين  آّاالت، من كلّ ضلطاط اال

 ة وألفأأربع وعشرين وتسعمة سنلغرب بعد العامل اإلسالمي كّلو لوخضع  ،ةوالعمليّ  ةحرّيتهم الفكري
 .ميالديّة

 اذلند أيضاً، الغرب على حيث سيطر ،سلتلفة عن البالد اإلسالمية األخرىحالة اذلند مل تكن و 
لّْفُت يف رلال . فجعلوا ادلسلمُت متخىكما ىو دأّٔم يف أمكنة أخر   استهدفوا اإلسالم وادلسلمُت فيهوا

النصرانيُت من مُت ادلعلّ وا بإلسالمي واحلضارة اإلسالمية. فجاؤ واجتهدوا يف زلو الفكر ا ادلعيشة والتعليم،
عقائد اإلسالم، اليت تـَُعدُّ أصَل الدين  وا علىأن يعًتضاذلنادكَة  واغرضهم اخلبيث، كما شجَّع  حققوالندن، لي

اإلسالم  ى. فاعًتضوا علادلسلمُت رقة بُتفُ الو  الشقاقلغرس بذور اإلسالمي وأساسو. وكما أنشأوا فرقاً كثَتة 
 فةً فبدأت فتنة اإلرتداد، إضا لتغيَت صورة اإلسالم ربريرًا وتقريراً. بالغاً  إجتهاداً  واربت مشروع مدبـّر، واْجتهد

 .فنت شىتّ  إىل
و مرشد دون احلَتة أمواج هم مُ تالطُ ت ،كانوا مقيَّدينالذين  يف نفوس ادلسلمُت فدبَّ اليأس  وموجّْ

العطف والرأفة حلال ونظر بعُت ، قدرة اهلل فتجلَّت ، وصلوا إليهااليت ادلأساوية من احلالة ليخرجهم 
ر  ادلسلمُت فبعثوا ، مةة النائأيقظوا األمّ  رين أبطاالً ئل القرن العش، و أوايف أواخر القرن التاسع عشرذلم فسخَّ

أعداء اإلسالم  ىرّدوا علف ،ةىذه األمّ جسد يف من جديد الروح ت ودبّ  ،من رقادىاادليتة األجساد 
يف اذلند اإلسالمي للمجتمع فرمسوا  تعليمي، وإصالحي،بدأ دور جديد، دور ديٍت، دعوت، و  وادلسلمُت،

 ق بأنوار اإلؽلان وىدايات اإلسالم.مشر  مستقبلٍ  معاملُ 
ونافحوا  . فاإلمام وأصحابو كافحوا الباطل ، اإلمام قاسم النانوتويى  الكرب  اتمن ىؤالء الشخصي

عن لدفع سطوهتم ادلسلمُت ادلظلومُت، وناقشوا معهم  عن للدفاعيف آّاالت كلّْها. وجاىدوا  عن احلق
 ،لنشر الدعوة اإلسالمية لُشَبو الباطل، وسعياً  عن اإلسالم، وتفنيداً  دفاعاً فأعَملوا القلم ، أفكار ادلسلمُت

عند ة اإلسالميّ  الفكر اإلسالمي والتعاليم للحفاظ على -دارس اإلسالميةعرف اآلن بادلتُ -حصونًاوأوجدوا 
مع  يةٍ متماش منهجيةٍ عقائد اإلسالم وأصولو يف  حياتو يف نشر رأكث النانوتوي  اإلمامجليل القادم. وبذل ا

 . الفًتة الدقيقة من الزمنيف تلك ة احلاجة ادلاسّ 
علم الكالم.  يسّمى   ادة عليهفاع عن الشبهات الوار إثبات العقائد بالدالئل والد أنّ من ادلعلوم و 

  بعده،ال يوجد قبلو و  فيو، مل متميّْزاً  نو أوجد طريقاً يف علم الكالم. بل إ نسى  ال تُ  جليلةٌ  خدماتٌ  و لكان ف
دبّر يف تصانيفو،  تَ مهما أ تقريرات شيخ فاضل، فنرجع اآلن إىل)):  العثماين شّبَت أضبد يقول الشيخكما 

عًتاف حكمتو ادلوَىبة وصداقة بيانو. ىذا ىو الفاضل الذي إن قيل فيو أنو شيخ أكرب لعهده، إمام اأُجبَـُر ب
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تحقها يف احلقيقة. ىذا ىو الشيخ الفاضل، يس . بل أنوه ويل اهلل، ال يكون إطراءً ، أو أنو الشازمانوإيل غز 
 (2)وم القيامة.إليوىو منحوتة يف احلجر ماتزال  ،يف علم الكالم أنيقاً  الذي دّون طريقاً 
يف علم الكالم اجلديد. وقد ضلاول َعرْب ىذه ادلقالة أن  ات عظمىامهسن لو إإنقول:  إذ ءيفال طلط

 تعان.يتعلق ّٔذا الشان. واهلل ىو ادلس يئاً ش نعرض
 : أذكر الً أوّ 

 من حياتو  ذةً نب
قاسم بن زلمد بن أيب  ألن نسبو ينتهي إىل-بن غالم شاه الصّديقيعلي فهو زلمد قاسم بن أسد 

اجلامعة التابعة دلديرية  ىالقر  ىإحد وىي من سكان نانوتو كان  ألنوالنانوتوي؛  - بكر الصّديق 
: عن اإلمام النانوتوي  يف كتابو  الندوي عبد احليّ  نديادلؤرّخ اذليقول  سهارنفور، بوالية أترافراديش.

 (3)((.سنة شبان و أربعُت ومئتُت وألف "نانوتةـ"ولد ب ،الربّانّيُتأحد العلماء ))
يف الفارسية والنحو والصرف  كتباً "ديوبند"حيث قرأ  إىلل انتقوقد تعّلم مبادئ العلوم يف قريتو، مثَّ 

لفارسية والعربية سهارنفور، حيث قرأ كتًبا يف ا إىل، مثَّ ضُبل يف مدرستو "ديالديوبن عليخ مهتاب الشي"على
دىلي، وأسكنو يف  إىل "النانوتوي عليالشيخ شللوك "ستصحبو امثَّ  ،"الشيخ زلمد نواز السهارنفوري" على

ري، ودرس الصحيح للبخا النحو، وبعض كتب ادلنطق والفلسفة،يف  (4)"الكافية"منـزلو حيث درس عليو 
الشاه عبد الغٍت آّددي، كما  علىوالصحيح دلسلم، والسنن للًتمذي، وادلؤطأ دلالك، وتفسَت اجلاللُت 

. ىذا ىو "السهارنفوري عليالشيخ أضبد " علىدرس السنن أليب داؤد، والسنن للنسائي، وادلؤطأ دلالك 
 "احلاج الشيخ إمداد اهلل" على -السلوكو ة التزكي-وقد زبرّج يف العلوم الباطنة ،الظاىرةَ  خالصة ربصيلو العلومَ 

 .(5) الفاروقي التهانوي

ض الدولية ادلغولية يف اذلند، ناصبوا األعداء للمسلمُت فقّتلوىم انقإ ىدلـّا قامت حكومة اإلصلليز علو 
إىل لوىا تقتياًل، وخرّبوا دور العلم ومعاىد التعليم، وبّثوا القساوسة وادلبّشرين يف طول البالد وعرضها ليحو 

ادلخلصُت، وقد  ىىنالك قامت طائفة من العلماء الغيار  ،ومرجٍ  ، وأصبح أمر ادلسلمُت يف ىرجٍ مسيحّيةٍ  دولةٍ 
                                                 

(، 9003ــة الطبع . زلمد شّبَت أضبد العثماين، العقل والنقل، ]مقاالت عثماين اي رلموعة مقاالت العثماين[، )دار ادلؤلفُت، يويب، سنـ(2)
 00ص

 7001، )دار ابن حزم(، ص اإلعالم دبن يف تاريخ اذلند من األعالم. العالمة عبد احلي بن فخر الدين الندوي، (3)

ہ کبفیست لیکن هختصر، شبفیہ شبفیست کبفی. ىذا كتاب يف النحو الن حاجب، أنو كامسو كاٍف يف علم النحو، كما قيل فيو: (4)

 ن الكافية كاف يف فّنو، ولو أنو سلتصر، والشافية شاف أيضاً ولو أنو مشكل التناول.[ ]أي أ لیکن درد سر۔

. زلمد ساجد القامسي، تعريب حجة اإلسالم لإلمام زلمد قاسم النانوتوي، )اكادؽلية شيخ اذلند، اجلامعة اإلسالمية/ ديوبند، سنـة (5)
 92-90ىـ(: ص7091م/9001
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وعهم فكرًة عظيمًة، اهلل يف رُ  ىألق حىتفّكروا  مثّ  ،أعّلهم أمر اإلسالم يف ىذه البالد واحلفاظ عليو، ففّكروا
رلال العمل، وكان  إىل مشارق البالد ومغارّٔا، فتقّدموا سيس ادلدارس اإلسالمية األىلية يفأوىي فكرة ت

يف ديوبند، وىي تعرف اآلن باجلامعة  عربيةً  رأسهم، فأّسسوا بأيديهم ادلباركة مدرسةً  اإلمام النانوتوي 
 (6)اإلسالمية دار العلوم ديوبند.

ادلطبعة "يف  مل التصحيحع غادر منـزلو، وعمل فًتةً   النانوتوي عليدلا تويّف أستاذه الشيخ شللوك 
 (7)يسكن يف تلك الفًتة يف مدرسة يار البقاء بدىلي.و يف دىلي،  "األضبدية

، وعمت اذلند م7281ضدَّ االحتالل اإلصلليزي يف اذلند وذلك عام  عارمةٌ  نفجرت ثورةٌ ادلا 
شيخ إمداد اهلل اليت خاضها احلاج ال "معركة شاملي"الشمالية، فوقعت معارك دامية مع اإلصلليز، ومنها 

فاستشاطوا غضباً،  . وىزموا اإلصلليز ىزؽلًة منكرًة، زلمد قاسم النانوتوي مامرأسهم اإل علىوأصحابو و 
فهاجر  فحاولوا القبض عليهم، ّوار عليهم،ّداء لإلصلليز و ثلِ أمداد اهلل وأصحابو أعداء إاحلاج  فأعلنوا أنّ 

أعلن اإلصلليز عن  حىتوبقي الشيخ زلمد قاسم سلتفًيا يف اذلند، مكة ادلكرمة،  إىلإمداد اهلل سلتفًيا  جاحلا 
العفو العام عن الثّوار وآّرمُت. فاستقّر مقام الشيخ يف وطنو أليّام، مّث عمل مصحًحا يف ادلطبعة آّتبائّية بـ 

 (8)))مَتوت((.
أمر الناس ويضلّـوهنم؛  ديانتهم أمامعن  ـاً انتشروا يف مدينة دىلي يلقون خطبأّن القساوسة  ودلا رأى

من  كذلك، ويساعدوا من ػلاور القساوسةَ   دىلي ويلقوا خطباً  تالميذه بأن يذىبوا إىل  النانوتوي إلماما
  إلمام النانوتويادلناظرة وضربوا ادلوعد، فذىب ا علىعلماء ادلسلمُت. تواعد القساوسة وعلماء ادلسلمُت 

رضبهم اهلل ف .م7220ىـ ادلوفق 7931 اإلمام سنة وتويفّ  (9)أخرسو.فأبكمو و  "تاراجندا" بنفسو وناظر القسّ 
 (10)رضبة واسعة.

اإلسالم يف ذلك الزمان، دافعهم عن اإلسالم  إىلاإلسالم، اعًتاضات  وكذا دلـّا أخذ يوّجو أعداء
 جديدٍ  قٍ وأثبت عقائد اإلسالم وأحكامو بطري هم،لِ بَ اإلسالم من قِ  إىلحيث رّد  عن صبيع إيرادات توّجهـت 

                                                 
 29. أيضـا، ص (6)
 93 . أيضـا، ص(7)
. زلمد ساجد القامسي، تعريب ميلو خدا شناسي ]زلاورات يف الدين[، )أكادؽلية شيخ اذلند، اجلامعة اإلسالمية دار العلوم/ ديوبند، سنة (8)

 71ىـ(، ص 7029م/9077الطبع 
 97. أيضـا، ص (9)
 77-1ىـ(،  ص 7027م/ 9070اذلند، السنة: . أعظم الندوي، اإلمام زلمد قاسم النانوتوي، )ادلعهد العإيل اإلسالمي حيدر آباد، (10)
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عليو فيما معًتضيو، والتفصيل  علىلتفسَت اإلسالم والرّد  جديداً  فلسفّياً  نفسو، وقد ابتكر أسلوباً  ىو خًتعا
 .يأت اآلن إن شاء اهلل 

 وىو علم الكالم. ،وضوعناتوضيح جزء آخر دل اآلن نتقدم إىلو 
 عصرنا احلاضر حىتعلم الكالم: تعريفو، نشأتو وتطوره 

 قالفتعاريف عديدة، بيّـنها العلماء يف كتبهم. أكتفي ىنا بتعريف يفي بغرضنا. علم الكالم ـل
  (11)((.عنها الشبو ودفع عليها احلجج بإيراد الدينية العقائد إثبات على معو يقتدر علم ىو)): األرنيقي
ال يقبل و  رعو،فالعقائد أصل الدين واألعمال ف العقائد واألعمال،حظة أّن الدين عبارة عن رلموعة من ادلال

 أيُّ عمٍل بغَت اإلؽلان.
 بالعقائد يسّمى  علم الشرائع واألحكام، والعلم ادلتعلق  إن العلم ادلتعلق باألعمال يسّمى   يعلمْ ثـّم ل

 علم التوحيد والصفات.
ة والتابعُت لقراب  ىذين العلمُت مل يدّونا يف العهد النبوي؛ ألن الصحابة لربكة صحبة النيب نّ إو 

ختالفات كانت قليلًة، ويف صورة الوقائع واال ذلك أنّ  إىلالعقائد، إضافًة  عهد ادلبارك،كانوا صايفذلك ال
ختالف، فلهذه الوجوه كانوا مستغنُت عن تدوين لة وااللثقات حللّْ ادلسأا إىلكن الرجوع اخلالف كان ؽل

 (12)ىذين العلمُت وترتيبهما أبوابًا وفصواًل.
يف حدود العرب؛  اع يف العقائد فيما بُت ادلسلمُت، مادام اإلسالم زلدوداً مّث مل ػلدث اخلالف والنـز 

بتداء، ىذا كانوا يتعرضون لألعمال من االمزاج العرب مزاج العمل، ال مزاج التخّيل والتوّىم، وألجل  ألنّ 
إلصبالية مل يكونوا بصدد حبث العقائد، وسبحيصها، بل كانوا يكتفون العقائد او فاستعّدت رلموعة للفقو، 

اليونانيون، والقبطيون، حدث و سلم اإليرانيون، أفقط. لكن دلـّا انتشر اإلسالم وذباوز حدود العرب، و 
، شيء منها: أّن مزاج العجم، مزاج التمحيص يف كلّ  ،اخلالف والنـزاع بينهم يف العقائد لوجوه عديدة

 فنشأ اخلالف. ،ىذا فتمّحصوا يف باب العقائد حسب دأّٔم

                                                 
(70)

)دار   ۹،  أجبد العلوم، ج(ىـ7201: ادلتوىف) الِقنَّوجي البخاري احلسيٍت اهلل لطف ابن على بن حسن بن خان صديق زلمد الطيب أبو. 
 918ىـ( ص7092م/9009ابن احلزم، السنة:

ح العقائد النسفية، بيان الفوائد، )أمان بكدبو، أفريقي منزل قدًن، ديوبند(، شر خالصة ما يف العالمة سعد الدين مسعود التفتازاين، . (77)
  73ص
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ن القوم اجلديد الذي دخل اإلسالم، زالت شبهاهتم عن العقائد اإلسالمية اليت كانت ومنها: إ
يف دينهم، وػلتمل خالفو، شلا  ظاىرة البّتة، لكن العقائد ذات الوجهُت، ػلتمل أن يكون  كما كان جارياً 

 (13)ختالفات.اال إىلساقهم 
نت يف عقائد  ادلسلمُت أخذت ربدث الف األخرىفألجل ىذه األسباب، لغَتىا من األسباب 

 ونظرياهتم الدينية.
و كافر ، أن اخلوارج فقالت؛ ة يف الفاسق ادللي ىل ىو كافر ، أو مؤمنحدث يف ادللّ  خالفٍ  لُ أوّ ف

منزلة بُت منزلتُت ،  ، بل يثبتونؤمن وال كافردب يسىو ل :ادلعتزلة وقالت اجلماعة : إنو مؤمن ، وقالت طائفة
،  معتزلة وامسُّ لذا  ، باالختالف يف ىذه ادلسألة وأصحابو احلسن البصري لوا حلقةوخلدوه يف النار ، واعتز 

 انووأما أىل السنة فلم ؼلرجوه من اإلسالم ومل ػلكموا عليو خبلود يف النار ، وإظلا ىو فاسق بكبَتتو مؤمن بإؽل
  .(14) ة اهللشي، وىو ربت م عندىم

شاعت فرقة ادلعتزلة وغَتىا من الفرق  حىت بتداء اإلسالم،الفرق اإلسالمية، كانت توجد يف ا ىؤالء
وكان معظم اخلالفيات آنذاك مع الفرق اإلسالمية خصوًصا مذىب ادلعتزليُت.  منها اإلسالمية، لكن اشتهر

رضوان اهلل - عليو صباعة الصحابة الف دلا ورد بو ظاىر السّنة وجرىقواعد اخل ل فرقة أّسسواادلعتزلة؛ ألهنم أوّ 
عليو الصحابة، وكافحوا الفرق  عة، سبّسكوا بظاىر السّنة وما جرىيف باب العقائد. فهناك صبا -عليو أصبعُت

 (15)يعرف مناىج ىؤالء العلماء علم الكالم.و  ،ةاإلسالمّية الضاّلة بتهذيب ادلسائل باألدلّ 
 عصرنا احلاضر حىتالكالم يف قرون سلتلفة 

 القرن األول:
كالم ادلتقدمُت: شبهات   لقدًن يف القرن األول. فكان منتهىعلم الكالم اكان تصوير ،  آنفاً  مّر بيانوما 

 ، ال سّيما ادلعتزلة، وردود أىل احلق عليهم بالدالئل النقلّية فقط. يةالفرق اإلسالم
 القرن الثاين:

                                                 
 بالتلخيص. 7-2م،  ص 7332. الشيخ شبلي النعماين،  علم الكالم، دارا ادلصّنفُت أكادؽلية شبلي، أعظم كرة، سنة الطبع ( 13)
 200ص  (،م7337ىـ / 7077 ،دار اخلاين -ادلكتب األسالمي، )األثرية لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار، زلمد السفاريٍت احلنبلي. (14)

 م9079-79-78. ويقرأ ىذا الكتاب يف النت انقر على الرابط التايل: )وىذا حسب تاريخ 
 amweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=107&ID=149http://library.isl 
 90. التفتازاين، شرح العقائد، ص(15)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14102
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14102
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=107&ID=149
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كر يف ىذا القرن ىو غيالن الدمشقي، الذي نشر مذىب اإلعتزال يف زمن عمر بن عبد ذ من غلدر بال
 إىل ىذا ادلذىب، شلا تسبب ىو الوليد، اختار  عمر وتوىلا تويفّ لعقائده الضاّلة. فلمّ  تل أخَتاً ، وقُ العزيز

 (16)نتشار ىذا ادلسلك.ا
العربّية يف ىذا القرن اذ جلس ادلهدي  ىلإوىذا انتشر أكثر شلا قبلو حُت نقلت الفلسفة عن اليونانية 

ستدالالهتم طريق الفالسفة، ادلتعزلّيون، واختاروا يف ا خاض فيها اإلسالمّيون، ال سّيمـايف مسند اخلالفة. ف
النظر. فمازال علم الكالم يف تنهيض يف ىذا القرن يف عهد ادلهدي،  وافتأثّر الناس وعلموا أن ادلتعزلّيُت دقيق

 بو يف أضلاء العامل كلو.تُ شدت كيانتو، وشاعت كُ  حىتالواثق. فانتشروا ىذا العلم كما ىو حقو، وادلامون، و 
 القرن الثالث:

قد شاع مذىبهم بُت الناس يف ىذا القرن، فجعل يـُْهَتُك ظاىر الشريعة وأئمة السلف بسبب أقوال ومسلك 
ة العقلية و من ػلّكم ظاىر الشريعة باألدلّ  إىلىذه الطائفة. ففي ىذا الوقت بنفسو ػلتاج اإلسالم وادلسلمون 

 تو.ويرّد طريق الفالسفة بالعقل وػلفظ عظمة الدين وأئمّ 
مذىب  ، ويعرف مذىبهما بعدُ  نتخب ذلذه اخلدمة اإلمام أبو احلسن األشعري واإلمام ادلاتريديفا

د وادلسائل أمام الدنيا بثوب ا العقائيٍّ ووضعضوء وحٍي إذل   علىا الفلسفة األشاعرة، وادلاتريدية. فكافح
 (17)ويعرف علم الكالم والعقائد ىذا كالم ادلتأخرين. ،عقليٍّ 

 القرن الرابع:
 إثبات ما يف القرآن بالدالئل العقلية. من أىم مايذكر يف ىذا الباب، ىو

 القرن اخلامس: 
علم الكالم  علىمن نصر من ىذا القرن يبدأ زوال علم الكالم. لكن العلماء البارعُت قد حفظوا هنضتو. فم

. ومن ميزاتو: جديدٍ  الذي غَّت قالب علم الكالم يف ثوبٍ  ،الشافعي  إىليف ىذا القرن : اإلمام زلمد الغز 
ض تعليم ىذا العلم، ووّضح فرّ   الغزاىل اآلن، فاإلمام حىتعن الفلسفة  تنّفرواأن الفقهاء واحملدثُت قد 

 يف علماء الكالم. اندرج كثَت من احملدثُت حىتضرورياتو، 
 .بد الكرًن ادلشهور بـ "شهرستان"ثره بعده تلميذه الرشيد العالمة عواقتفي بأ

 القرن السادس:

                                                 
 )سلتصرا، تلخيصا(72-2. النعماين، علم الكالم، ص(16)
(17)

 90التفتازاين، شرح العقائد، ص .
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زبليط ادلسائل و الفالسفة،  علىومآثره يف ىذا آّال: الرد  ، مث جاء بعد الشهرستاين، اإلمام الرازي
، وما اإلسالم يف ضوء العقل خالفأثَتت اضات عًت حبيث تندفع ا القرآنَ   الفلسفية بعلم الكالم، وتفسَته

. قد كثرت أسباب إضلطاط ادلسلمُت يف ىذا الزمان، فال يوقع أن يظهر رجل مثل إىل ذلك من ادلآثر العلمّية
تذكرىم ربت ىذا الباب من التاريخ. فكان  رجال خلقوا، مل ينبغي لنا أن ننسىأن ىناك  علىالرازي، 

آثر ممن ىـ(، و 595-ىـ554وابن رشد ) ،ىـ(635-ىـ555الدين اآلمدي ) منهم: العالمة سيف مشتهراً 
كان يعتقد أن الشريعة والفلسفة عمودان لعمارة، فال ػلب أن يقال أمر الشرع  أنّو يف ىذا آّال: ابن رشد

 ...التطبيق بينهما، ففعل إىل تعليم ادلنطق والفالسفة، فاحتاجضعيف أمام العقل، وال ػلب أيضـًا أن ػلرم 
 القرن السابع:

الذي ساىم يف  (،ى728-ى665)  إبن تيمية، وىي قد اشتهرت بعد بـ"عبقريةً  صلب ىذا القرن شخصيةً أ
اآلن أن عقائد األشاعرة  حىتيف علم الكالم. كان الناس يزعمون  عشرة تصانيف من كثرأفلو  ،ىذا آّال

بعض عقائدىم غَت عقائد األسالف.  أنّ  أثبتىذا األمر، و  علىىي عقائد أسالف األمة، فرّد الشيخ 
، لكن حالت ادلنّية صورة القرون األوىل علىكان يريد أن يضعها   حىتة، فاحلاصل أنو نّقح العقائد اإلسالميّ 

  (18)دون مراده.
 عن علم الكالم احلديث. اً شيئفهذه سلتصرة يف حاالت علم الكالم القدًن. مُثّ لنبُّت اآلن 
 ا يراه ادلعاصرونعلم الكالم احلديث كم

يف هناية القرن الثامن عشر ادليالدي، حدث أول لقاء مباشر بُت ادلسلمُت يف الشرق واألوربيُت، دلا  
احلضارة األوربية احلديثة، فضاًل عن  مقتنيات، وجلب معو ادلطبعة، وبعض م7132مصر سنة  نابليون غزا

باشا جلماعة من الطالب ادلصريُت إىل فرنسا  يعلد رلموعة من اخلرباء واألكادؽليُت، مّث تال ذلك بعُث زلم
  (19).طاويهىو الشيخ رفاعة الطاجلماعة  وكان قائد ىذه، م7290يف سنة 

                                                 
 708-32. النعماين، علم الكالم، ص(18)
صّححو بـ"طنطاوي، والصحيح ىو ادلذكور يف ادلنت. ويف "ويكيبديا" يح "الطهطاوي، فإنو عنو يف تصحقد وقع التسامح إن ادلصّحح  .(19)

باشا. ُولد رفاعة رافع الطهطاوي  يف عهد زلمد علي من قادة النهضة العلمية يف مصر "رفاعة رافع الطهطاوي" أنّ  :ةاإللكًتونيّ  احلّرة ادلوسوعة
 1290توىف رفاعة الطهطاوى سنة، و بصعيد مصر، يتصل نسبو باحلسُت السبط افظة سوىاجإحدى مدن زل ، دبدينة طهطام1801 أكتوبر 15يف 

 .م1873/ىـ
wikipedia.org/wiki/%Dhttp://ar.2%B7%D3%27%D2%A1%D2%B3%D2%A3_%D2%A1%D3%20%D2%B1%D3%21%D2%B1%D2%A1%D3%

22%D3%2A#.D3.22.D3.27.D2.A1.D2.AA.D3.21 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%87%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%8A#.D9.88.D9.81.D8.A7.D8.AA.D9.87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%87%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%8A#.D9.88.D9.81.D8.A7.D8.AA.D9.87
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قد كان . و ةالفرانسيسي لًتصبة الكثَت من الكتب الشيخبادر  7227بعد عودتو إىل مصر سنة ف
جديد للفكر يف مصر  يف تدشُت عهد سمٌ حا أثرٌ  هود آخرين تالية جلهوده،جللًتصبات الطهطاوي ومؤلفاتو، و 

ف فيو ادلسلمون على شيء من معارف أوربا وعلومها ، وىو العهد الذي تعرّ وما حواليها من البالد العربية
 اجلديدة.

ومثلما حدث يف مصر، فقد سبق ذلك لقاء ادلسلمُت األتراك بالفكر األوريب، وقارنو يف النصف 
لقد اتسم  ،ة على أوربا وبعض معارفهاف ادلسلمُت يف شبو القارة اذلنديّ ل من القرن التاسع عشر تعرّ األوّ 

تعّرف النخبة يف العامل اإلسالمي على أوربا آنذاك باالنبهار والذىول، فمثاًل كان السَت سيد أضبد خان 
هتذيب "بية، وبغية ربقيق ذلك أصدر رللة يدعو ادلسلمُت يف اذلند الستيعاب مكاسب احلضارة الغر 

وىي رللة هتتم بالتبشَت بأفكاره، كما أنشأ رلمعاً علمياً للًتصبة والتأليف والنشر، ومؤسسة تعليمية  "القاألخ
ة كتب، من أشهرىا تفسَته للقرآن، ، كذلك أّلف عدّ "جامعة عليكره اإلسالمية"، ىي م7218 مهمة سنة

العلوم احلديثة، فقدم يف ىدي ىذا ادلنهج الذي ضلا فيو منحى تأويلياً، واىتم فيو بالتلفيق بُت مداليل القرآن و 
 نظرية جديدة اصطلح عليها بإنسانية األديان. "تبيان الكالم"لبعض العقائد، واقًتح يف كتابو  فهماً بديالً 

لقد أشاعت آراء أضبد خان، ونظراتو التأويلية للمفاىيم العقائدية، ودعوتو للمذىب الطبيعي، 
ت التفكَت الكالمي الساكن، وأقحمت العقل الكالمي يف فضاء قلق عاصفة من اجلدل وادلناظرات، أيقظ

مضطرب ؽلوج باشكاالت واستفهامات سلتلفة، مل يألفها ىذا العقل يف متون الكالم الكالسيكية، فانربى 
 للرّد على آرائو السيد أكرب حسُت اإللو آبادي، والسيد صبال الدين األفغاين، وغَتعلا.

مفكرين آخرين ظهروا ىف تركيا وإيران ومصر وادلشرق العريب، عملت على  إن آراء أضبد خان وآراء
تأجيج قلق عقائدي، مّهد السبيل لبعث روح الكالم وإحياء ىذا العلم، فدّبت احلياة من جديد يف التفكَت 

 الكالمي، وبدأ وعي بعض دارسي علم الكالم يتحّرر من احلواشي والشروح، الذي لبث زلتجبًا يف مداراهتا
 عن العامل مّدة طويلة.

ىذه السلسلة َعِمَل يف ىذا العصر كثٌَت من الدارسُت ال سيما اإليرانيون، ومتكلموا  على جرياً 
بغية ربقيق تشكيل علم الكالم اجلديد، وقررت ادلشروعات ل علىالشيعة، فشاع غَت واحد من ادلقاالت 

 معاصروا العرب. وم علم الكالم احلديث كما يراهما ىو مفه اآلن . نوردذلك
 مفهوم علم الكالم اجلديد
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ذبديد علم الكالم ال يعٍت  فقد ذىب البعض إىل أنّ توجد نظريتان يف تفسَت علم الكالم اجلديد. 
مسائل أخرى  عأّا يف إطار ادلنظومة ادلوروثة لعلم الكالم، فمىت ما انضمتيواست ادلسائل اجلديدة دمج سوى  

 (20).ذبّدد ىذا العلم ،لعلم الكالم
ذىب غَتىم إىل أن مفهوم ذبديد علم الكالم ال يقتصر على ضّم مسائل جديدة فحسب، وإظلا و 

 (21)يتسع ليشمل التجديد يف: ادلسائل، واذلدف، وادلناىج، وادلوضوع، واللغة، وادلباين، واذلندسة ادلعرفية.
بعد ترتيب  -بعون اهلل  كما أرى-يف نظر ىؤالء ادلعاصرين  فصورة علم الكالم اجلديد

عن  فيو تجاوزوي ل جديدة، تولدت من شبهات مستحدثة،ىو ما يبحث فيو عن مسائ :التفصيالت لديهم
حقيقة اإلؽلان ورلمل التجربة  تتلّخص يف الدفاع عن ادلعتقدات، إىل ربليلالغايات ادلعروفة ذلذا العلم، اليت 

، تشمل ادلناىج وى مناىج متعّددة فينفتح علمنهج يف البحث الكالمي، بل ي علىال ينحصر  الدينية.
، والتجريبية، والربىانية، مضافًا إىل ظواىر "علم الداللة" والسيميائية، "علم تفسَت النصوص" اذلرمنيوطيقية

من االىتمام بقضايا وجود الباري وصفاتو، والنبوة  ادلشهور يف ادلوضوعويتحول  النصوص، واحلقائق التارؼلية.
عاد، إىل نطاق واسع يستوعب كافة القضايا ادلوجودة يف النصوص ادلقدسة، سواء منها العامة واخلاصة، وادل

ومعمياهتا تحّقق باالنتقال من لغة ادلتكلمُت القدؽلة، مع ال الناظرة إىل الواقع أو الناظرة إىل األخالق والقيم.
، ألهنا لغة معامالتو عناءدون  ليل، ويفهمها ادلخاطب منحديثة تعرّب بيسر وسهولة عن الد إىل لغة وألغازىا،

 .وحياتو اليومية
 ذبديد علم الكالم إىلأول من دعا 

ىو مشروع تظافرت يف احتضانو وتطويره  علم الكالم اجلديد، نّ حسب ادلعلومات ادلذكورة إ على
 صُّ تَ ، ال ؼلُ مبادرات وجهود معرفية وعملية، أسهم فيها رجال كثَتون من أعالم ادلسلمُت يف العصر احلديث

 ، دون آخرين.فيو واحدٌ 
مدخل "يف كتابو  ((؟نشأ ىذا ادلصطلح، ومن ساىم فيو مىت))تعّرض عبداجلبار الرفاعي لسوال ف

 :علم الكالم اجلديد" إىلتارؼلي 
أما نشأة مصطلح علم الكالم اجلديد، فيبدو أن ىذا ادلصطلح ظهر للمرّة األوىل كعنوان لكتاب 

إاّل أننا ال نستطيع أن صلزم بأن شبلي النعماين ىو أول  ،ى7229ادلتوىف سنة  شبلي النعماينادلفكر اذلندي 

                                                 
ة احلياة الطّيبة،، مدخل تارؼلي اىل علم الكالم اجلديد ،عبد اجلبار الرفاعي. (20) ّّ سنة  علم صرورات النهضة ودواعي التجديد، الناشر: رلّل

  p13.htm-http://almadapaper.net/sub/05/393يف الرابط التايل: وتوجد ىذه ادلقالة  م.9000/ى7090الطبع: 
 .(9072-79-70)وىذا حسب زيارت ذلك ادلوقع يف تاريخ 

 .كالم اجلديدمدخل تارؼلي اىل علم ال ،الرفاعي أيًضـا.. (21)

http://almadapaper.net/sub/05-393/p13.htm
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من ضلت ىذا ادلصطلح، الذي أضحى عنواناً لالذباه احلديث يف إعادة بناء علم أصول الدين، لكنو كان من 
ذكر شبلي أوائل الداعُت إىل ذبديد الكالم، بغية الرّد على الشبهات احلديثة، والدفاع عن الشريعة، فقد 

شبهات اخلصوم   إن علم الكالم القدًن يُعٌت ببحث العقائد اإلسالمية، ألنّ " (22)النعماين يف مطلع كتابو ىذا
كانت ترتكز على العقائد فقط، بينما غلري التأكيد ىذا اليوم على األبعاد األخالقية والتارؼلية واالجتماعية 

ية والقانونية من الدين، وليس حول العقائد، فإن حول ادلسائل األخالق الدين، وتتمحور الشبهاتيف 
الباحثُت األوربيُت يعتربون الدليل األقوى على بطالن الدين ىي مسائل تعّدد الزوجات، والطالق، واألسرى، 

البحث يف علم الكالم اجلديد حول مسائل من ىذا القبيل، حيث تعترب  رُ وْ دُ على ذلك سيَ  واجلهاد. وبناءً 
 (23).اختصاص علم الكالم اجلديدىذه ادلسائل من 

أربع  " أيجهار مقالة: فلسفو يا كالم جديد"كتاب بعنوان   م7380مّث صدر يف طهران عام 
تأليف جواد تارا، غَت أن مباحث ىذا الكتاب ال عالقة ذلا بعلم  "قاالت: الفلسفة أو الكالم اجلديدم

وحدة  يف مفهوم الوجود، الثاين األول يف حثبال ،وإظلا ػلتوي الكتاب على أربع مقاالت الكالم اجلديد،
 .ة على عودة األرواحيدور احلق واحلكم، ويف األخَتة ذكر األدلّ  :وعالقة الوجود بادلاىية، والثالث الوجود

م ، يف  ٧٩١ٔ، فقد ذكر مصطلح "الكالم اجلديد" الدكتور فهمي جدعان سنة أمَّا لدى الباحثُت العرب
م عند م ري اإلسالم يف العامل العريب احلديثكتابو "أسس التقدُّ  .فكّْ

ويف إيران ظهر مصطلح "علم الكالم اجلديد" مع ترصبة كتاب شبلي النعماين ادلذكور وَنْشرِه سنة 
م ، لكن تبلور اذباه جديد يف التفكَت الكالمي ذبلَّى بوضوح يف آثار العالَّمة زلمد حسُت ٧٩ٓٔ

َطهَّري . ىبائي، وتلميذه الشهيد الشيخ مرتضالطباط
ُ
إلرساء أسس سعيًا حثيثًا  الشيخ مرتضىفقد سعى  ادل

، وكتب تصوُّرات أولية بشأن تلك األسس ، كما اىتم بًتسيم مفهوم علم لتجديد علم الكالم منهجية
 (24).الكالم اجلديد

                                                 

(
22

  إسم الكتاب الذي أشَت إليو يف ادلنت ىو "علم الكالم".(.  

 .مدخل تارؼلي اىل علم الكالم اجلديد ،الرفاعي. . أيًضا(23)
  . أيًضـا.(24)
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اد ؛ ألنَّ روَّ ءة" ربديث علم الكالم لرجٍل واحدٍ ال ينبغي أن سُبنح "برا ادلعطيات ادلذكورةيف ضوء و 
، وآخر عمل على فمنهم َمن عمل على ربديث ادلسائل، صبيعًا يف إعادة بناء ىذا العلم اإلصالح أسهموا

 (25).ربديث ادلباين ، وثالث عمل على ربديث اللغة ، ورابع أسهم يف كل منها بنصيب

النانوتوي الفهم، جلعلوا اإلمام  ادلالحظة: لعل ىؤالء العرب إن يطالعوا كتب اإلمام، ويفهموا حقّ 
ادلـُحدثُت أهنم يتذكرون الشيخ شبلي  يف أكثر مقاالت ىؤالء الكالم اجلديد ال زلالة. ألين أرىُموجَد علم 

علم الكالم اجلديد، وصّنف بغية ربقيق ىذا األمل   إىلالنعماين كأول مساىم يف ىذا آّال بدليل أنو دعا 
  جديد يف ىذا آّال. وإمامنا النانوتوي ءييأت بشالم. واحلال أنو أيضا مل كتابُت: الكالم، وعلم الك

ـَا اختلفوا فيما بينهم يف تفسَت علم  . كما سيأت بعد من أقوال العلماء فيو.أنيقاً  أبدع يف ىذا آّال طريقاً 
َ
ودل

الكالم عليها  مية اجلديدة، ادلوادَّ اليت يبٌتالكالم اجلديد. بل وجدوا يف اإلمام النانوتوي وخدماهتم الكال
أصول الشرع وفروعو، حبيث ال  من الفريقُت بالتجديد يف علم الكالم، أن ربّكم غرض كلّّ  اجلديد؛ ألنّ 

من  كثَتاً   بينها وبُت الفلسفة اجلديدة. وعلم الكالم القدًن ال يفي ّٔذا الغرض ادلنشود؛ ألنّ  تعارضٌ  يبقى
 الذي ، لكالم الذي اختاره اإلمام النانوتويخبالف منهج ا م القدًن، قد ُخطّأت بادلشاىدات،أصول الكال

ائق أزلّية، وأبديّة احلّسّيات، وادلشاىدات اإلنسانية، والتجارب العقلّية، واليقينّيات اليت ىي حق علىيبتٍت 
 علىمهما مل تكن احلرارة من النار، والضياء من الشمس، والربودة من ادلاء زائلة، ال يطرأ اخلرق ف ذلذه الدنيا،

 ئل اليت أوجدهتا احلكمة القامسية. ذلذا قال الشيخ العثماين قولو الذي ذكرناه يف أول ادلقالة. مثّ يقول:الدال

 إىليف علم الكالم. وىو منحوتة يف احلجر ماتزال  أنيقاً  ىذا ىو الشيخ الفاضل، الذي دّون طريقاً 
 (26).وال تقضي مفاخرتنا عليو أبداً  ،يوم القيامة

عن علم الكالم اجلديد،  الديوبنديّة ما قال علماؤنا علىاذلام دلوضوع مقالتنا، ننّبو قبل أن نبدأ اجلزء 
 األشياء تعرف بأضدادىا. مثّ ضلاول أن ضلّدد ادلفهوم األساسي الصحيح لعلم الكالم اجلديد. ألنّ 

 وعلماؤنا الديوبنديةاحلديث  معلم الكال

ن خالف تجديد يف ىذا العلم.  فممّ ال إىلاج حتينا خالف ما سبق من ائوقد ثبت عن علما
ذبديٍد ّما،  إىلعلم الكالم ال ػلتاج  أنّ  (27)، فزعم َت أضبد العثماينبّ مة شَ التجديد يف علم الكالم، العالّ 

                                                 
 . أيًضـا.(25)
 00. العثماين، العقل والنقل، ص(26)
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ق البالغ حبيث بل إن متكلمي اإلسالم قد حقّقوا مسائل الكالم بتحقيقات عالية، ودّونوا أصوذلا بالتعمّ 
 (28)ىذه األصول. علىشأ يف الغابر، وما ينشأ فيما يأت من الزمان عًتاض نشبهة وا يندفع كلّ 

غلري التأكيد ىذا اليوم على األبعاد األخالقية والتارؼلية  ما يقول ادلـُحدثون بأنو ىورّد عل
ال ينحصر يف قضايا حول ادلسائل األخالقية والقانونية من الدين،  هاتوتتمحور الشبواالجتماعية يف الدين، 

اليت  األخرىألنو ىو يليق بشأن علم الكالم بأن يبحث فيو عن العقائد فقط؛ ألن القضايا  د فقط؛العقائ
علم التصوف، وعلم األخالق، وعلم  مثالً  يبحث عنها يف علوم أخري مستقلًة ،أحالوا عليها ادلـُحدثون، 

والزكاة، واحلج، والطالق، أسرار الدين يفي ّٔذه احلاجة. ففّصل الكالم فيها عن أسرار الصالة، والصوم، 
 (29)واجلهاد وغَتىا من أحكام اإلسالم.

حيث  ما قال الشيخ شبَت أضبد العثماين،مثل  ىفَت  خ أبو الكالم آزاد يف ىذه القضية،وشّدد الشي
الشبهات واإلنكار من  نّ إو  ،بليغاً  اً من قال بالتجديد ردّ  على. مّث رّد أنكر التجديد يف علم الكالم إنكاراً 

ة،  هنا عارضة طبعيّ إضاللة نظره، وفكره. وضاللة الفكر ال يظهر عن اخلارج، بل  علىنسان، يبتٍت اإل
حالة مستقرة، وإظلا تزيد وتنقص كتساب العوارض ما زالت يف . ومن ادلعلوم أن الطبيعة يف ا كعوارض أخرى

إذا  احلمى يف كّميتو. وذلك ألنّ حالتها مستقرة، وإهنا تزيد  علىعتبار الكمية. مثالو كمثل األمراض، فإهنا با
كان يف زمن بقراط، أو عصرنا ىذا. فإن مل يكن ىكذا،   حقيقتو األصلية سواءً  على، يكون صيب أحداً ت

 (30)طبٍّ جديٍد.  إىلتُعّطل ربقيقات األطباء السابقُت، وػلتاج كل سنة 

ن الدواء الفالين : إالفال يق ؛شيءال يستلزم عدم وجود ذلك ال شيءعدم العلم ب نّ إ: اً وقال أيض
ىذه حالة الدواء لألمراض  ، قبل زمن الرازي والبيطار بدليل أن خواصو ما كان معلومةً  ما كان موجوداً 

 (31)أيًضا. ا، وحالة األمراض الباطنّية من الشكوك والشبهات وعالجها تكون بعينه الظاىرة
                                                                                                                                                 

 و.)الكاتب(. أي قال. ّٔذا ادلعٍت أستعملت ىذه الصيغة يف "الكتاب" لإلمام سيبوي(27)
 13. أيًضـا، ص(28)
  13(. أيًضـا، ص29)

 
ىذه ادلقالة يف . وتقرأ 907-07-09جلديدة، ترصبان السنة، أي خداعة العلوم ا عووم جذيذه كب فريب. الشيخ ابو الكالم آزاد، (30)

  .blogspot.inhttp://tarjumanussunnahالرابط التايل: 
 

 جلديدة.أي خداعة العلوم ا عووم جذيذه كب فريبالشيخ ابو الكالم آزاد، . أيًضـا. (31)
 

http://tarjumanussunnah.blogspot.in/
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ول كالق  يف ىذا ادلقام ادلتنازع فيو  التهانوي علىزلمد أشرف  كالم الشيخ الداعي األجلّ   أنّ  أرى
 نتباىات ادلفيدة((: ، حيث قال يف مقدمة ))اال الفصل

ذبديد علم الكالم. ىذا القول  إىلرفع الصوت من قبل ادلعاصرين أنو مّست احلاجة يف ىذا العصر 
،  اهنو تخدمأصول علم الكالم وافية، وكافية، أدرك ىذه احلقيقة أىل العلم حُت يس ، وخطأ ؛ ألنّ  غلط

عتبار عتبار الفروعات. وجديديّتو ىذه باىذا العلم "اجلديد" بإ علىوأيقنوا بو بعد التجارب. نعم! يطلق 
الشبهات القدؽلة اليت اندرست يف ادلاضي، مث  عتبار األصول والقواعد. كما أنّ الشكوك، والشبهات، ال با

بياناتو  تال بأس يف ىذه الصورة. مّث إذا ذّبّددنو جديد، فذا العصر، فتقال من ىذه احليثية إأنشأت يف ى
 (32)مذاق أىل عصره، فال حرج أن يقال: علم الكالم اجلديد. إىل نظراً 

وال  نا أن ننظر يف مقررات علم الكالم،من ادلعاصرين ّٔذه األلفاظ : علي (33)وعرّب مراد الشيخ أحدٌ 
ساليب تشريح العقائد، والًتجيحات، ىو من أىم يعٍت ىذا التجديد والتبديل يف العقائد. بل التجديد يف أ

 (34)احلاجة يف ىذا العصر.

علماءنا أيضا يقولون بالتجديد يف علم الكالم، لكن مع كوهنم  يف دائرة زلدودة،  فجملة الكالم أنّ 
 وذلك ألنّ اإلحلاد، والالدينية.  إىل، وىذا ردبا يسوقهم ال كما يراه ادلعاصرون العرب؛ فإهنم قائلون ّٔذا مطلقاً 

نظرية أكثرىم أن ُتطابق أصول الشرع، بعلوم الغرب اجلديد، وعند علماءنا ال ػلتاج الشرع أن يطابق الغرب؛ 
األصول اليت يبتٍت عليها الكالم  من اهلل، ليس فيو تغيَت، وال تبديل. مّث إنّ  ألنو مازال يف تغَّت. والشرع أمرٌ 

من أسلوب، حبيث ال  ربقيقات جديدة. لذا ال بدّ  علىالزمان اجلديد لديهم، ؽلكن أن ؼلرق فيما يأت من 
ربقيقات، ما  ، وال ؼلرق بأيّ أصول، ال يتغَّت مع تغَّت الزمان علىقضية من قضايا اإلسالم بناء  علىيعًتض 

زات ال توجد يف  "علم الكالم اجلديد؛ ألن ىذه ادلي. فال يستطيع أن يكون كالمهم فوقتاً  تزال تستحدث وقتاً 
 .بعد قليل إن شاء اهلل  كما سيثبت تفصيالً  ،  مهم. بل توجد يف علم الكالم، رتّبو إمامنا النانوتويكال

                                                 
. الشيخ حكيم األمة أشرف علىالتهانوي، اإلنتهات ادلفيدة عن إشتباىات جديدة، )مكتبة البشري، الكراجي، باكستان، سنة الطبع (32)

 8،0(: ص7029، 9077
(

33
 .راشدي ابن العامل البارع ادلفّسر احلليل زلمد سرفراز خان صفدر الشيخ زلمد زاىد ال(.  

34
 ( ،أسلئة العصر احلاضر، ومسئولّياتنا4 دور حبضر کے علوی سواالت اور ہوبرے رهہ داری. الشيخ زلمد زاىد الراشدي، ) 

 27، ص9072رللة الفرقان:، لكهنو،ستمرب 
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فيما يلي أن غلاب  -إن شاء اهلل -اآلن ما ىو علم الكالم اجلديد. فنحاول  حىتالسوال  فيبقى
 ، كي يبدو لنا ادلفهوم الصحيح لعلم الكالم اجلديد:عن السوال اذلامّ 

 
 

 م علم الكالم اجلديد الصحيحمفهو 
مقدمة اجليش لعلم الكالم اجلديد ظهرت يف القرن الثاين عشر يف عهد اإلمام الشاه ويل  فعندي أنّ 

اآلن، بل يصرفون حّد  إىل مستقالً  عًتاضاهتم فّناً مل غلعل ادلشّككون، و ادلعًتضون ا،  اهلل احملّدث الدىلوي
يرّدون عليهم بقدر شبهاهتم،  ضاً ن. فأىل احلق أياألخريغليط مفهوم ربقيق مفهوماهتم، وت قّوهتم يف تصويب

 عًتاضاهتم. وردود أىل احلق موجودة، منتشرة يف كتب سلتلفة ربت مسائل متعلقة ّٔا.وا
ويشيع سحاب العقالنية،  دللحدة، وجعلت تتغَّت أيام اذلند،فلّما أخذ يظهر أوربيون بأسلحتهم ا

ة. وصار أىل ىذا الزمان حبيث ال ػلب و بسيل اإلحلاد، والدىريّ يسيل العامل كلّ وكاد أن ، اوالعجب يف مسائه
 علىإلثارة الشبهة  مستقالً  أن يقبل أّي أمر من أمور الدين بالنقل فقط، بل جعلوا السفسطة العقلية فّناً 

وأّن الشريعة  (36):"حجة اهلل البالغة"كما صّور ىذه الصورة اإلمام الشاه الدىلوي يف مقدمة  (35)الدين.
 أن تربز يف قمص سائغة من الربىان. علىادلصطفوية أشرفت يف ىذا الزمان، 

 اإلمام الشاه الدىلوي، فبارز معهم كما كان حقو. فبادر للمبارزة مع ىوالء
وال سبيل )) يف كتابو ادلذكور: بنفسو الدىلوي  ، يصول بو ادلبطلون. يقولواختار يف ادلبارزة منهجاً 

ذلك يف سلاصمات اليهود   تبُّت ادلصا،ح، وتؤّسس ذلا القواعد، كما فُعل ضلٌو منإاّل ه ادلفسدة دفع ىذ إىل
 ،يف باب الدين مستقالً  ة العقلية فّناً األدلّ  النانوتوي  فجعل اإلمام  (37)والنصاري والدىريّة وأمثاذلم.

 ."حجة اهلل البالغة"وصّنف يف ىذا الفن كتابو ادلشهور 
 جري، حُت قبض األصلليز اذلند، أتىعلم الكالم اجلديد من القرن الثالث عشر اذلمّث يشرع دور  

وكان ىذا العصر عصر ادلكنات واآلالت، عصر  ،خًتاعاتو العلمية يف ىذا البالدبالفلسفة اجلديدة، وا ممعه
 و يف إطار ادلكانكة. العامل كلّ  ة. وأتىحاجة من حوائجو الدنياويّ  أشياء ماكنيية يف كلّ  إىلػلتاج اإلنسان فيو 

سوسات حملا علىنكشافات العلمّية احلديثة اليت بنائها ة: ألجل أن الفلسفة اجلديدة، واالفاخلالص
علمّية. وادلشاىدات وقع الكالم أن العامل كلو يف قبضة احملسوسات خروجا من ادلعقوالت والنظرات ال

                                                 
 72، شعبة النشر واإلشاعة دار العلوم ديوبند، ص [ن احلكمة القامسيةتعارف ع]ہ حكوت قبسوی،  . الشيخ ادلقرئ طّيب(35)
 ،.00(، ص ىـ7027م/9070اإلمام الشاه ويل اهلل الدىلوي، )مطبعة: دار ابن كثَت، الطبعة األويل:  .(36)
 72، ص [تعارف عن احلكمة القامسية]ہ حكوت قبسوی،  الشيخ ادلقرئ طّيب(.37)
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. وصار من ػلب ادلعقوالت، زلبِّا للمحسوسات. فاآلن أخذوا يشّنوا اإلسالم اً فاختلفت وجهات النظر طبع
 عًتاضات النظريات العقلية.اادلشاىدات احلّسية، وأفكارىم الطبعياتية بديل  علىبشبهات مبنية 

القمص ادللّونة بلون الطبيعة، بديل أن تلبس أن تلبس ادلسائل الدينّية ب إىلفمّست احلاجة اآلن 
وىذا ىو   (38)كتشافات الطبعياتية.لطبعية باألصول ادلمستنبطة من اال الشبهات ا علىياتية. ويرد بلبس نظر 

 الكالم اجلديد.
ادلشحونة : أن يثبت العقائد الدينّية باألدّلة -ما أفهمٍت اهلل  على–فمجمل الكالم اجلديد 

احلسّية، وادلشاىدات احملققة، احلقائق  علىدفع الشبهات عنها، اليت تبتٍت  باحملسوسات، وادلشاىدات،
 ة.والتجربات اليوميّ 

 ما زال الدىر يف انتظار من ػلمل ّٔذا العبأ، ويؤدي حقو بأمت أمانة، وأكمل سليقة. 
 اإلمام النانوتوي وعلم الكالم احلديث

يف أوائل القرن الثالث  -قدس اهلل سرّه-إمامنا العالمة الشيخ زلمد قاسم النانوتوي  فأظهر اهلل
صورة طبيٍب حاذٍق لألمراض واجلراثيم ادللّونة باللون الطبعيات. فأيقظ اإلمام بتقاريره،  علىشر اذلجري، ع

لعبدة الفلسفة اجلديدة، وادلشاىدة احملققة، وىّزىم بأصول أنفسهم، ال ينكروهنا، وال يتولون  نائمةً  اً وكتبتو قلوب
 (39)عنها.

مقنا النظر يف مسائلو الكالمية، فإذا تع ي ىو رلال علم الكالم،عملي األساسمن ادلعلوم أن رلال اإلمام ال
علم  فيو. فبُت إمامنا، وبُت أنيقاً  كثَتة يف رلال علم الكالم فقط، بل أبدع منهجاً   ظهر لنا أنو ال صّنف كتباً ي

 وافر. ألن ماىّيات علم الكالم اجلديد، تري يف منهجو بكلّ  الكالم اجلديد مناسبة عميقة؛
إذ   وقد أحسن الشيخ عتيق الرضبن ، و ادلناسبة بُت علم الكالم اجلديد وكالم اإلمامفعلم من

 وعلم الكالم اجلديد. فيقول:   وّضح ادلناسبة بُت اإلمام النانوتوي
 اىذ إىلترتيب علم الكالم اجلديد منذ زمن بعيد، فيمكن أن يعرض اإلسالم  إىلمّست احلاجة 

 (40)ل ىذه الضرورة الشيخ شبلي النعماين،يتكم إىلل من بادر ب قشيب. وأوّ العامل العلمي اجلديد يف ثو 
 ُت فيو: الكالم، وعلم الكالم. فصّنف كتابُت مهمّ 

                                                 
 72ص أيضاً،  .(38)

 72ا. ص أيًضـ. (39)

 .07، ورقم احلاشية: 72، وىو يف صفحة ا منوشيئ بعد كما ذكرت فيما . (40)
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ال الفلسفة اجلديدة، وال ما كان من رج  خ النعماينيالش  أىل النظر من العلماء أنّ  على لكن ال ؼلفى
ذباوز زلاولتو يف إثبات العقائد الدينّية، بإزاء فلسفة ستفادة من لغة الغرب بال واسطة، لذا ال يقدر اال

 (41) ."الكالم"جديدة، حدود الفلسفة القدؽلة. كما اعًتف بو الشيخ بنفسو يف ابتداء كتابو 
ىذين الكتابُت ىي علم الكالم القدًن بنفسو، ودالئلهما، وبراىنهما، اليت ذكرت يف   عمدة ألنّ 

 وإظلا الشيخ النعماين ،، وابن رشد وغَتىم من حكماء اإلسالم القدماءاألكرب كتب الغزايل، الرازي، الشيخ
  علىمهّذبة، وأسلوب علمي. وقد ػليل  لغةٍ ىذه األشياء إال أنو رتّبها بسليقة، وعرضها بِ  علىال يزيد 

 ج إليو. فخدمة الشيخ النعماين وإن كان ذا وقعة وأعلية من وجهة النظرا تػل أفكار فالسفة الغرب، مىت
ألن الشيخ تشّبث باذيال الفلسفة  قال دلثل ىذا "علم الكالم اجلديد؛األدبية، لكن ال ريب يف أنو ال ي

 : اختار منهجاً   من الزوال. وأما اإلمام النانوتوي القدؽلة، فإذا يطرأ عليها الزوال، فال يقي كالمو أيضاً 
مة، والتجاريب العقلية، اليت ىي حقائق ىذه سوسات ادلسلّ واحمل ادلشاىدات اإلنسانية علىبتٍت ستدالل، تلال

الدنيا األزلّية، واألبديّة. فمهما لن تفصل احلرارة من النار، والربودة من ادلاء، والضياء من الشمس، ال يطرأ 
 الدنيا علم الكالم يف ثوبٍ  إىلقّدم   اإلمام النانوتوي عليو يقال أنّ  ة القامسية. فبناءً ىذه األدلّ  علىالشقاق 

 قيام الساعة. إىلالقائم  ،شيبٍ ق
 زات كالمو اجلديد.ميو يف أصول، ومسائل الكالم،   مناىج، اختارىا إمامنا إىلمثّ اآلن نقدم  

  زات كالم النانوتويمناىجو يف ادلسائل الكالمية و مي
د ىالشواحقائق اإلسالم باللّميات العميقة، وبّينها مربىنة ب على*** إن احلكمة القامسية يلقي ضوًء 

ادلغيبات اإلسالمية، ومقاصد الدين األساسية، ومباين وأصول الدين،  ّسية والنظائر الثابتة، حبيث تُرىاحل
من  ذلك إىل والرسالة وما ،لة ادلبدأ، والتوحيدأة اإلسالمية من مسزلسوسًة ومشاىدًة. فادلسائل الكالميّ 

أهنا كّلها فطرة، وأمور طبعية. وثبت  روعاتو  حبيث ترىأصوذلا، وف ، وقّرر بّينها اإلمام ادلباحث العقائدية
 ّٔذا ادلنهج اجلديد أن اإلسالم دين فطري أيًضا، كما أنو دين عقلي.

وكان ال ػلب أن يلقيها يف قلوب الناس بقوة الدالئل النظرية فقط، بل يؤّد أن تظهر بأن ىذه 
الشمس الالمعة. وىذه حقيقة ال يسلمو فطُت،  العقائد واألحكام جديرة بأن تسّلم، كما غلدر بتسليم وجود

 (42)طبيعتو. طريق اجلرب، بل بطريق مقتضى   علىذىُت 

                                                 
: )) أين لست من أىل ىذا الفن، بل أين ملم بفن التاريخ(( ، وأين طالت ىذا العام غَت 2،0حيث قال الشيخ يف كتابو علم الكالم ص . (41)

ت بدائعو، حىت جعلت أحبو يف اهلل  ىذا كلو نشأ بعد قراؤة الرسالة اليت تغرف مّرة، فلم أجد فيو شيءا بديعا، خبالف كتب اإلمام، ردبا حَتّ 
اعلا اهلل احلكمة القامسية للشيخ ادلقري زلمد طّيب/ رئيس اجلامعة اإلسالمية بديوبند سابقا. وال يكتب مثلو بعد علىتعارف احلكمة القامسية. فجز 

 دبا علا أىلو. )الكاتب(



 

 

19 

منطقي، يكون حجًة يسّلمها ادلطيع خالص،  ىلستدال*** إّن من العجب أن طريق بيانو ا
 (43) وادلخالف سواء بسواء.

ة، ة، فلسفيّ أهّنا معقوليّ  ىالنقل، لكن ير  علىاحلقائق كلها نقلّية، لكن بدون اإلحالة  نّ إ*** 
 (44)للدين. كأنو جعل العقل والطبع خادماً   علمية،

مضامينو دقيقة، عالية، عميقة، لكن طريق بيانو  ليس بأنو سهل فحسب، بل أنو سهل  نّ إ*** 
فقط يتعلق بتلك  واحداً  لة، فال ربّل دالئلو طرفاً ألة حاوية صبيَع شقوق ادلسمشلتنع. إن خطباتو تكون مشت

ن ىذه جزئية من أن يعًتف بأ علىشلا أجرب الناس  ،ىمسائل أخر و لة، سألة، بل ػلّل ّٔا صبيع شقوق ادلأدلسا
ىذه اجلزئية الواحدة  ىسع كلّيات عقلّية ال تعّد مقدارىا ، وكذا كم من أصول تعمل علجزئّيات الشرائع ت

 .أنو ليس بعقلي فقط، بل طبعي أيضاً  يرى حىتفقط. 
 معقولية ناشئة من قياس جلي لدى ىذه ادلسائل أيضاً  ، بأهنا من الشاذة، قال عنها العلماء* ادلسائل اليت**

 وىو عنده أمر قياسي.  القهقهة عند الفقهاء أمر تعّبدّي،ن إ: مثالً ،  اإلمام النانوتوي
 انهويبُّت كّليًة ّٔذا الصدد: أن ىذه جزئية داخلة ربت كّلية، ثبتت معقوليتو. فكيف يكون جزئي م

أصوذلا، وزبريج اجلزئيات عن أصوذلا أو  إىلخالف ذلك القياس. فجملة القول: أن إرجاع اجلزئيات الشرعية 
 (45) ، ومقام شلتاز لعلمو. سبهيد قاعدة بعد استقراء جزئياتو ادلتعددة: علم سلصوص لإلمام

ائع. فيصح أن يقال باألحكام، ال باألخبار والوق انستنباط تتعلق*** وأعجب منو أن القياس واال
كما   ايقتضيه ىذه األحكام معقولة، فيما يصعب أن يقال أن ىذه الوقائع معقولة أي إن العقل أيضاً  إنّ 

أن الوقائع الشرعية أيًضا ال زبرج من األصول العقلّية. ومواىبو   النانوتوي لكن عند اإلمام وقعت ىي،
ن وجود إىي تعمل يف بيان األحكام. مثاًل: ئع الشرعية، كما ادلعطية زبدم يف اللّميات العقلية لألخبار والوقا

رض ليس نو عقلي. فوجود بيت اهلل حيثما وجد، وكون أول بيوت يف األ، بل إزلضاً  اً الكعبة ليس تكوينيّ 
 العقل أيًضا. مقتضى علىهنما حقائق تارؼلية فحسب. بل إ

بيت ادلقدس، وادلسافة بينهما كذلك ذلك: أن ادلّدة الفاصلة بُت وجود الكعبة، و  إىل*** وأضف 
ىذه القضايا من  ألنّ وذلك  ة،ها واقعة حسب األصول العقليّ ، بل أن كلّ زلضاً  اً أو جغرافيّ  اً ليس تارؼليّ 

                                                                                                                                                 
 73، ص]احلكمة القامسية[ ہحكوت قبسوی، -رضبو اهلل-الشيخ ادلقرئ طّيب.  (42)
 90أيًضـا، ص . (43)

 90أيًضـا، ص.  (44)

 99أيًضـا، ص. (45)
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: ال توجد أيّة دعوة من الدعاوي الشرعية، زبالف   الدعاوي الشرعية، وحسب أصول حكمة اإلمام
 (46).و ظلا""قبلالقياس، والعقل. والتفصيل يف كتابو 

ستدالل القرآن بادلشاىدات من األرض، والسماء، والقمر، والنجوم، والبحار، واجلمادات، ا نّ إ*** 
حّل عقد ىذه   ستدالل طبعي، وفطري. فاإلمام النانوتوية: ابيّ ـاحلقائق الغي علىوالنباتات وغَتىا 

 لها عقلية، نظريّة. عغل ة، من أنبيعستدالت أوفق بالطكّونات بطريق طبيعي، فجعل ىذه االادل
، حلقائق الطبعيةا علىستدالالت القرآنية ربتوي ّلية: أنو وّضح بكّل وضاحة أن االنطباق ىذه الكا

 ثبوت علىستدّل : إن القرآن امثالً  هنا علمية و فطرية أيًضا،إ ة زلضة، بلة ّٔا ليست بعقليّ تفاألحكام الثاب
واإلمام يفّصلو، ويقول: فإذا كانت ىذه التغَّتات  ج القرآن الشرعي،القيامة بتغَّتات جزئيات العامل، فهذا هن

تكون  أيضاً  -أي موت رلموعة العامل-طبعية، موافقة للعلم، والفلسفة اجلديدة. فتغَّتات العامل الكّلية 
عقلّية كما اإلسالم. فأثبت القيامة بالدالئل ال د. وىذه التغَّتات ىي القيامة لدىللعلم اجلدي ًة، موافقاً طبعيّ 

 (47)ىو موضوع الفلسفة، وبالدالئل الطبعية، وادلشاىدات كما ىو منهج العلم اجلديد والطبعيات.
شكاالت ادئ الطبعيات: لكي تُرّد شبهات وافجملة القول أن اإلمام يستخدم مبادئ الفسفة، ومب

ال سبيل غَتعلا إلصالح   العلمية بطريق حّسي، ومشاىدت، بطريق الفلسفة، وشبهات ادلاّديُتُتفادلتفلس
 (48)ىؤالء الضالُت.

بالبالغة و الفصاحة  : بأنو كان مزيّناً  زات كالم اإلمام النانوتويذلك: من مي على*** عالوًة 
شتمال بياناتو ال ، والتقرير احملضعتبار اخلطبةاوكالم اإلمام واقع يف موقع عال، ب السائدة يف ذلك العصر.

  (49)البالغة.و األدب،  على
ترصبة  علىمنهج استداللو يف ادلسائل الكالمّية، نفس منهج القرآن، ردبـا يشتمل ربريره  نّ إ** بل *

ج عقلي، وأسلوب منطقي، كثَت من هن علىشتماذلا كوع من ركوعات القرآن، لكن ألجل اركوع فر 
 (50)من ليس لو يد يف ىذه العلوم. علىصطالحات ادلنطق، والفلسفة، يصعب فهم ىذه ادلضامُت ا

                                                 
 92، 99أيًضـا، ص . (46)
 90، 29.  أيًضـا، ص(47)

 98. أيًضـا، ص   (48)
 98. أيًضـا، ص .(49)

 وؒی احوال وٓاثبر وببقیبت وهتعلقبتقبسن العلوم حضرت هوالنب هحوذ قبسن نبنوتنور احلسن راشد الكاندىلوي،  . (50)
 100،101، ص(9000، )مكتبة النور، مولويان، سنـــة]النانوتوي: أحوالو، وآثاره، وباقياتو، ومتعّلقاتو[
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اآلن نقدم مسائلو الكالمية، وجدهتا يف كتبو ادلختلفة، ادلوجودة عندي. كي تبدو لنا صورة كاملة 
 ويسهل التوظيف عليها للناشئُت. ،أنيقاً  لعلم الكالم، اليت صّنفها اإلمام، وأبدع فيو منهجاً 

 دلختلفةوجو أنيق، ادللتقتة من كتبهم ا علىفهارس ادلسائل الكالمية اليت رتّبها اإلمام 
( ۹)قسمُت:  علىوقّسمت ادلسائل  شرح العقائد النسفية. كتب علم الكالم، ال سّيماً ترتيب  ىذا  فيو اختار

 أسرار األحكام الشرعّية. ( ۲)ادلسائل الكالمية، 
 ادلالحظة الكتاب اءمسأ عناوين ادلسائل

 سائل الكالمّيةادل
 علىالكتاب األّول، وضع  نإ تقرير دلبذير، حجة اإلسالم. وجود الباري مسألة

 ادلسائل الكالمية مستقلة.
تقرير دلبذير، حجة اإلسالم،  توحيد الباري

 زلاورات يف الدين
 

تقرير دلبذير، حجة اإلسالم،  إبطال التثليث
 زلاورات يف الدين

 

يف قضية إثباهتم  النصارى علىالرد 
 ىابنية عيس

  تقرير دلبذير، حجة اإلسالم

 علىعليو و -سىإثبات عبودية عي
 نبّينا الصالة والتسليم

  حجة اإلسالم

  تقرير دلبذير، زلاورات يف الدين نفي بشرية الباري
  تقرير دلبذير، قبلو ظلا صفات الباري ال عينو، وال غَته،

جواب تركي بو تركي، حجة  بساطة الباري 
 اإلسالم

 

  تقرير دلبذير ىصفات الباري ال ربد، وال ربص

  جواب تركي بو تركي  صفات اهلل الربط بُت
  حجة اإلسالم، زلاورات يف الدينمنزه من كل عيب،  إىلإن اهلل تع



 

 

22 

 جامع جلميع الكماالت

جواب تركي بو تركي، إنتصار  اهلل قادر مطلقاً 
 اإلسالم

 

  حجة اإلسالم إن اهلل حكيم
  تقرير دلبذير اهلل أزيل 

كي، زلاورات يف جواب تركي بو تر  إبطال قدامة ادلادة
 الدين

 

  حجو اإلسالم العامل جبميع أجزائو حادث
  تقرير دلبذير ال يتمكن يف مكان

  جواب تركي بو تركي شيءاهلل زليط لكل 

  تقرير دلبذير وىو منزه عن اجلسم
  تقرير دلبذير،حجة اإلسالم التقدير مسألة

القدر يف  علىجاء البحث  الدين تقرير دلبذير، زلاورات يف القدر خَته، شرّه من اهلل 
 شبهة عنو. علىالكتاب، حُت ُرّد 

  تقرير دلبذير، حجة اإلسالم إن اهلل  خالق أفعال العباد
وبيان ادلفسدات يف تسوية العباد 

 مع اهلل.
  تقرير دلبذير

  تقرير دلبذير ية الباري شلكنؤ ر 
  تقرير دلبذير منكريها، علىوالرد 

فّصل البحث يف الكتاب الثاين  دلبذير، إنتصار اإلسالم تقرير إثبات الساعة
 حّق التفصيل.
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  إنتصار اإلسالم. الثواب، والعذاب مسألة

 فّصل كّل  التفصيل. إنتصار اإلسالم عقيدة التناسخ علىالرد 

حجة اإلسالم، زلاورات يف  الرسالة إىلاحلاجة 
 الدين.

 

 حجة اإلسالم اإلؽلان جبميع األنبياء واجب
 

 

  حجة اإلسالم، زلاورات يف الدين عصمة األنبياء

  تقرير دلبذير ادلعراج مسألة
،  شفاعة النيب  علىعًتاض اال

 والرد عليو
جواب تركي بو تركي، زلاورات يف 

 الدين
 

جواب تركي بو تركي، حجة  أفضلية زلمد 
اإلسالم، قبلو ظلا، زلاورات يف 

 الدين

 جاء البحث تفصيال يف الكتاب
 الثاين.

 
  ربذير الناس، زلاورات يف الدين. ختم النبّوة

  فيوض قامسية علم الغيب مسألة
معجزات النيب،  علىالكالم 

 وادلوازنة مع معجزات األنبياء
الكالم " حجة اإلسالم، قبلو ظلا

، زلاورات "معجزة شق القمر على
 يف الدين 

 يف الكتاب الثالث التفصيل.

  ب تركي بو تركي، قبلو ظلاجوا القرآن كالم اهلل

  حجة اإلسالم، إنتصار اإلسالم النسخ: حقيقتو، وأحكامو مسألة
تقرير دلبذير، إنتصار اإلسالم،  وجود اجلنة واجلحيم

 زلاورات يف الدين
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  تقرير دلبذير، زلاورات يف الدين وإثبات ادلالئكة والشياطُت.
 

  صبال قامسي ىمسماع ادلوت علىالكالم 

 : سام الثايناألق
تعّدد األزواج،  علىعًتاض اال

 والرد عليو
  إنتصار اإلسالم

شبهة زبالف ادلضامُت  علىالرد 
 يف القرآن

  جواب تركي بو تركي

اجلهاد،  علىعًتاض اال على الردّ 
 ئوأموال الف

  جواب تركي بو تركي

  جواب تركي بو تركي ستبعاداال مسألة
مناسك  علىشبهة أ على الردّ 
 جاحل

  جواب تركي بو تركي

ستعمال القسم ا علىاإلعًتاض 
 يف القرآن، والرد عليو

  جواب تركي بو تركي

اليت موجودة عندي، وإين صبعت عناوين ادلسائل الكالمية فقط، ال صبيع ما  ادلوجوة الكتبتتبعي  علىىذا 
 يف كتبو إلثبات ىذه العقائد.  ة ، واحلكمة  اليت أوردىا اإلمامفيف ىذه الكتب من مباحث قّيمة للفلس

 علىتشتمل ألهنا  أىم الكتب منها،عن  اً شيئأن أذكر  مناسباً  عّدة كتب. أرىأمساء  جاءت يف اجلدول
 ادلسائل الكالمية. 

 (:احملاضرة اآلسرة للقلب( تقرير دلبذير )1)
اإلسالم. ؼلاطب إلىلو يدعو بو العامل ك ضراتو يف اإلسالم،ازلوىذا رلموعة  ، ىذا تصنيف مستقل لإلمام

منهج ادلتكلمُت. بل يزيد عليهم  علىبو أىل األديان ادلختلفة، كما خوطب فيو ادللحلون أيًضا. صّنف 
بطريقة بديعة، ال توجد يف كتب غَته. أراد أن يستوعب صبيع ادلسائل الكالمّية بنهجو اخلاص، لكن مل 

 تساعده احلياة.
 ( حجة اإلسالم2)
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نية اإلسالم. يقول تلميذه تثبت فيو حّقاإلمام خالل ليلة، ونصف من اليوم. حاول أن كتاب بديع، صّنفو ا
الرشيد الشيخ زلمود حسن الديوبندي عن ىذا الكتاب: مسعت شيخي يقول إن ادلضامُت اليت أردت أضعها 

ول أصعلىوىذا أيضأ مشتمل  (51)ا.يف الكتاب ))تقرير دلبذير((، كتبتها يف ىذا الكتاب، ولو سلتصرً 
 منطقية، فلسفية.

 )اجلواب ادلفحم( أو الرباىُت القامسّية ( جواب تركي بو تركي3)
 مسألةمسائل دقيقة لعلم الكالم، ففيو  علىيشتمل ىذا الكتاب  ،إعًتاضات "آرية مساج" علىصّنف للرد 

 كتب وجود الباري، صفات الباري: علمو، قدرتو. وأثبت يف آخر الكتاب أن القرآن كتاب إذلي من غَت
تناول كل ذلك بأسلوب علمي دقيق،  ختم النبّوة. عناألنبياء، وفضائلهم. مّث حبث فيو  إىل، واحلاجة ىأخر 

 وترتيب منطقي سليم، واستنتاج عقلي متُت.
 نتصار اإلسالم( ا4)

 شبهاهتم الوعلية. علىعنيفة وواضحة جاء ىذا الكتاب بردود  ."آرية مساج"شبهات علىصبعت فيو الردود 
 نكات مل تر العيون قّط.  توجد فيو أيًضا عّدة مباحث كالمية. علىتمل تش

 القبلة( إىل)ادلوجو  ( قبلو ظلا5)
ق اجلوىريّة بُت فيو الفرو  تفبّين ستقبال الكعبة.ا علىعًتاض اذلنادكة ا على ىذا الكتاب أيًضا صّنف رداً 

  ، ال توجد يف كتب غَته.بديعة ائل دقائقمس فيو أيضاً ستقبال القيلة من ناحية عقلية. اعبادة األصنام و 
كما   يف ىذا آّال. لو مؤلفات أخرىوإال  أت ّٔا،لذا ، ىذه الكتب دبثابة األصول إلدراك مسائلو الكالمّية

 (52) يقول الندوي: ولو مؤلفات ذات شأن يف علم الكالم وفضل اإلسالم
 الكالمية  عن كتب اإلمام دكيف يستفا

 عن ساق اجلد، دلطالعة كتبو. وىي فيما يلي: ت، حُت مشّر  دة لفهم كتبوظهرت يل أشياء عدي
 َمْن َفِهَم كتبو ادلختلفة، استفاد. إىلأمناء احلكمة القامسية إن وجد، و  إىلأن يراجع  * أّوالً 

م ، فإنو فهم اإلما : تصانيف العالمة شبَت أضبد العثماينزمان. مثالً  تصانيف خلفاء اإلمام يف كلّ  إىل* 
 م. واستخدم يف كتبو ادلختلفة باحلكمة القامسية.خق الفه

                                                 
، حجة اإلسالم )األريدية(، ، إكادؽلية شيخ اذلند، دار العلوم ديوبند، الطبعة اجلديدة: -رضبو اهلل-. اإلمام قاسم النانوتوي.(51)

 70ىـ، ص 7020/م9072
 7001، ص اإلعالم دبن يف تاريخ اذلند من األعالم. الندوي، (52)
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ألنو كثَتا  ال ينفصل عنها ألجل صعبة مضامينو؛يفهمها، و  حىت* إذا يطالعها أحد بنفسو، فعليو أن يلتزمها 
ادلناسبة، بكثرة ادلزاولة. ونقل عن الشيخ العثماين: أنو نشأت ادلناسبة مع كتب اإلمام بعد قراءة  ّما تنشا

 أكثر أربعة عشر مرّة.  علىتب كعض الب
  تطالع وربّل مضامُت وإصطالحات ادلنطق، والفلسفة، مثّ تطالع كتب اإلمام.* أّواًل 

* إن صعب فهم مضمون يف كتاب، فيبحث ذلك ادلضمون يف كتابو اآلخر، ألن ادلضمون آّمل، يفصّلو 
 يف كتاب من كتبو.

 ما ينصره يف عملو.إليما يقربو  ىذه البنود، وكلّ  علىن ػلافظ من أراد أن يستفيد من كتبهم أ كلّ  علىف
ادلستفيدين بعلم  علىستيعاب؛ ليسهل سبيل اال علىوجو النموذج، ال  علىن نذكر مسائل كالمية ساآل

 . الكالم للنانوتوي
 النماذج

ادلوضوع كالدليل  ىذا على شيءكتاب مستقل. والبّد أن يكتب  إىلإن احتواء صبيع مسائلو الكالمية ػلتاج 
دلن أراد أن يؤظف يف ىذا آّال. كما صبعت فهارس صبيع ادلسائل الكالمية، الواقعة يف كتبو ادلختلفة لبغية 

 ربقيق ادلقاصد. نعم! نريد أن نقّدم اآلن عّدة ظلاذج لبعض ادلسائل اذلاّمة. وإليكم التفصيل.
الرسالة، واآلخرة. لذا طلتار ىذه ادلسائل للبيان. فنذكر من ادلعلوم أن خالصة اإلسالم ثلثة أشياء: التوحيد، و 

 فيما يلي خالصة ما قال اإلمام يف ىذه القضايا يف كتبو ادلختلفة.
 وجود الباري: مسألة

من   ة يف مقالتو، مقتبساً قامسي، الذي صبع ونّقح ىذه ادلسألمنهج الشيخ بدر احلسن ال سألةنتبع يف ىذه ادل
 سهيل، وتوضيح، مع اختصار، و زيادة حسب اقتضاء ادلقام.كتب اإلمام ادلختلفة تت

عند اإلمام   سألةوجود الباري من أىم ادلسائل عند صبيع احلكماء، والفالسفة. فتفصيل ىذه ادل مسألةإن 
 كما يلي:

 وجود الصانع: علىستدالل بادلصنوع الدليل األول: اال
 ى: دلا نر ركة، زلّرك، ولكل نظام، منّظم. مثالً لكل مصنوع، صانع. ولكل ح أنّ  علىتفق صبيع العقالء ا 

ذلذه العمارة أو ادلنارة صانع، صنعها. فلما ثبت ىذا:  رتياب أنّ اونقول بال ترّدد، و  ، فنعقتدأو منارةً  ةً عمار 
، وال ارة وغَتىا من ادلخلوقات ال ربصىىذا الكون، فيو األرض، والسماء، وفيو الكواكب، والسيّ  إىلفانظروا 
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وىو اهلل  مقتدر ! بل لو صانع، حكيم، قدير،ىل ؽلكن أن توجد ىذه كلها بغَت صانع و ُموجد؟ كالّ . تعدّ 
 (53)صطالحاتنا.يف ا

 وجود ادلوجود األصلي: علىستدالل بزوال وجود اإلنسان الدليل الثاين: اال
 إىلالتو. فانظر ح على ، بل ىو عرضي؛ ألنو ال يستقرّ ذاتّ ب ليس يوجد يف ىذا  العامل شيءوجود كل  إنّ 

من  األبد، بل يطرأ عليو العدم وقتاً  إىل ؛ ألنو ما كان يف األزل، وال يبقىوجود اإلنسان: فوجوده ليس دبسًتّ 
 إىلالنار، وينتهي النور  إىلاألوقات. فكما أن احلرارة يف ادلاء، والنور يف ادلرآة  ليس بذات، بل تنتهي احلرارة 

ود األصلي، وىو ادلوج ن الغَت،ه ذات، ال يستفيد الوجود م، وجودُ ذاتٍ  إىلكذا وجودنا ينتهي   الشمس،
 (54) وىو الذي يقال "اهلل". الوجود كّلنا، الذي أعطى

 :وجود اهلل  علىختالف األحوال ستدالل باالدليل الثالث: اال
ح اج يًتشّ حتية، واالىذا العامل، يبدو لنا أن العجز، والذلّ  إىلأن ىذا الكون ما زال يف اختالف، فحُت ننظر 

حالة، بل يطلع  علىالسماء، والقمر، والكواكب، ليست ىذه دبستقرة  إىلانظر  فمثالً  موجود، شيء من كلّ 
 ، ويظلم آخر.آخر، ينَت دىراً  ، وينزل وقتاً ، يصعد وقتاً ، ويغرب حيناً حيناً 

جنوب مع  إىلمن مشال  هتبّ  الرياح قد تنطلق، هتدء و إىل، ويطفأ آخر. و النار، ػلرق زماناً إىل وانظر 
موجود ال  كلّ   . فجملة القول أنّ شيءقس عليو كل و  عكس، مع غربٍ  إىل عكسو، وذبري من شرقٍ 

يريد. وىو  أن يفعل ما يريد، مىت علىسلتار كّلي، يقدر  إىلا منه ، بل ػلتاج كلّ شيءيستقل، وال ؼلتار كل 
 (55)"اهلل".

 اجلمهور: رأي ستدالل بأصول قبوليةالدليل الرابع: اال
عقلو، ويّتبعو اآلخرون. حينما يكون مساوين يف  علىإذا اختلف الناس يف قضية، فيعتمد العاقل الذكّي 

، ، أو مسيحّياً و، سواء كان مسلماً أصل، يّتفق عليو العامل كلّ  َتجحون ما ذىب إليو اجلماىَت. ىذاالعقل، ف
ىل أمسلمة عند صباىَت  مسألةوجود الباري،  مسألةأن . فإذا تقرر ىذا، فاعلم ، أو ىندوكّياً أو يهوديّاً 

 .(56) حسب ىذه القاعدة، وجود الباري أيضاً  العامل، ما خال شرذمة قليلة. فيثبت
                                                 

اإلمام زلمد قاسم النانوتوي، وعلم الكالم - هوالنب هحوذ قبسن نبنوتوؒی اور جذيذ علن کالمالشيخ بدر احلسن القامسي،  ..(53)
، -أي اإلمام النانوتوي: حياتو، أفكاره، خدماتو-حجۃ االسالم االهبم هحوذ قبسن نبنوتوی 4ؒ حیبت، افکبر، خذهبت -احلديث

 703ص4 ( ۵۰۰۲ سنة الطبع:، ۵۲تنظین ابنبئے قذين دار العلوم ديوبنذ،نئی دھلی )
 719-710: ص ـاأيضً . (54)

اإلسالمية، دار  ، اكادؽلية شيخ اذلند، اجلامعة-أي احملاضرات اآلسرة للقلب-. اإلمام زلمد قاسم النانوتوي، تلخيص ما يف تقـرير دلبذير(55)
 92-98ىـ، ص 7227م/9070العلوم/ ديوبند، سنة الطبع: 

 93ص  . أيًضـا،(56)
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 التوحيد: مسألة
 سألةفنلخص اآلن ىذه ادل قدم صبيع ادلذاىب، زات اإلسالم، ىذا ادلقام الذي يزلّ ، تظهر فيها ميمسألةىذه 

 يبو "اإلسالم".يف ُكتَ   حسب ما وّضحو الشيخ العثماين "يرتقرير دلبذ" كتاب  من
ألنو  موجود؛ يوجد أيّ  و، وملالدليل األول: أيها ادلستمعون! لو كان ىنا إذلان إال اهلل، لفسد ىذا العامل كلّ 

فيو  ألنّ ؛ وً ونو إل  فصل ىو عن العامي، ألنو ػلرم من كال ي وإالّ  و، ليس فيو نقص، وال عيب،شلا يسّلم أن اإلل  
 نقصات، وعيوب.

 وإن كان إذلان، فيو صورتان: 
ثنُت، والتقسيم لوىية تنقسم يف االو أخر. فاألو، ونصف آخر إلل  نصفُت، نصف إلل   على)أ( أن ادلخلوقات 

 و نقص، وال عيب. فهذه الصورة باطلة؛ ألهنا تستلزم البطالن.ل  أنو ليس يف اإل نقص. وقد مضى
يف موجود واحد  . فيقع الوجود منهما كامالً فيقع التاثَت منهما كامالً  ،األلوىية ك كلّ منهما ؽلل كالِّ   نّ إ)ب( 

مثل مقداره، وال تسع  ال يسع إال ظرفاً  ظرفاً  أنّ  ن. فيما نرىموجود وجودان كامال وفق ظرفو، ففي كلّ  على
ان كامالن يف موجود . فكذا ال يسع وجودياردتان يف ياردة واحدة، ال يسع صاعان يف إناء يستطيع صاعاً 

 (57)ُت باطل.فكون اإلذل   ، بل يفسد ادلوجود يف ىذه الصورة،واحد
 الدليل الثاين: 

يصدر عن أحدعلا، ال يوجد يف  وجوداً  ُت، ؼلربان أنّ الوجودين اللذين يوجدان يف موجود واحد من إذل   أنّ 
. فجميع ادلخلوقات ربتاج ، وعيبٍ صٍ نق عن كلّ  هٌ . واحلال أنو منزّ خزانة اآلخر، فثبت النقص فيهما أيضاً 

، البواقي فرعو. فالنور قد يكون يف مكان، منها.  وىو األصل، مرجع الكلّ  شيء إىل ىو إليو، وال ػلتاج
ة، لكن النهاي إىلال  إىلوالعدد سواء غلري  ، وىو الشمس،واحدٍ  أصلٍ  إىليكون يف مكان آخر، لكن يرجع 

ضلن ادلسلمون، واليهود،  ختلفة أصلها، جذر تلك الشجرة. وكذاغصان ادلأصلو ىو عدد "الواحد". األ
أصل واحد، وىو اإلنسانّية. وكذا ضلن اإلنسان،  إىل، واذلنادكة أقوام سلتلفة، لكن يرجع كّلهم والنصارى

أصل واحد، وىو  إىلها سلتلف يف ذاتو، لكن يرجع والبقرة، والغنم، والكلب وغَتىا من احليوانات كلّ 
 .احليوانّية

                                                 
(، 9003. زلمد شّبَت أضبد العثماين، اإلسالم ، ]مقاالت عثماين اي رلموعة مقاالت العثماين[، )دار ادلؤلفُت، يويب، سنـــة الطبع (57)

 07-23ص:
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 أصل واحد، إىلىذه احليوانات، واألحجار، والنباتات وغَتىا، كّلها سلتلفة يف حقائقها، لكن يرجع كّلها 
صبيع ادلوجودات، اليت ؼلتلف بعضها عن بعض، فمرجع   حىتما ال هناية.  إىلغلري  وىو اجلسمية. وىكذا

 (58)ىذا وىو اهلل.و  ،كّلها الوجود
 
 

 لة الرسالة:أمس
عن سخطو. جتناب امن طلب رضاه، و  خالُقـنا، ومالُكـنا صبيًعا، ومطاُعنا. فال بدّ   اهللأن  اتمن ادلسّلم

ن، وإذا  األخريما تكّنو قلوب بعضنا  علىلن يطلع بعضنا  طالع عليهما. وضلن البشرَ وعلا ال يدركان بدون اال
يتعلق برضاه وسخطو،  ما على، فال نستطيع أن نطلع  لك فكيف بنا فيما يتعلق دبا يف قلب اهللكان كذ

يتولون تبليغ أحكامو، ورسالتو عباده وىم الذين يسّمون  أشخاصاً   طالعو ىو إيّانا عليو. فاختار اهللبا إالّ 
 (59).وأنبياءً  رسالً 

دبعصيتو؛ وىم ، وحّبو حبِّا ػلول دون رلرد ال اإلخالص هلل ثالث فضائل: األوىل وإّن عماد ىذا العبأ
، فإن كانت حسنًة فادلعاملة حسنة، وإن كانت أن يعامل مع غَته حسب أخالقوعظيم، وىو ق اللُ اخلُ الثانية: 

صفون ّٔذه األنبياء متّ  . فكلّ قّلة الفهم عيب كبَت فضيلة العقل والفهم؛ ألنّ والثالثة:  سّيئة.سّيئة فادلعاملة 
 اإلمام كما أنّ   بالعقل والنقل.ألّن أفضليتو ثابتة  .زلمداً نا نفّضل إال أن ،، وضلن نؤمن ّٔم صبيعاً الصفة

 ن.األخرينبّوة أفضل من نبّوتو ، فأثبت ن تفصيالً اآلخريبُت معجزاتو، ومعجزات األنبياء  وازن النانوتوي 
 

 اآلخرة مسألة
إّن األشياء اليت تًتكب من أجزاء ذوات أغراض سلتلفة، تقطع وتكسر وتفّرق أجزاءه آخر  الدليل األول:

عامل -لنا يف ىذا العامل مثَّ إذا تأمّ  موضعو ادلالئم بو، وُيستخدم فيما يليق بشأنو. إىل األمر؛ فيصل كل جزء
ل ادلذكور يقتضي أن يهدم ىذا . فاألص، وجدنا أنو مركب من أجزاء ذوات أغراض سلتلفة أيضاً -ماألجسا

ومن أجزاءه احملسنون،  ئق ّٔا.موقعها الال إىلتصل أجزاءه  حىتأجزاءه  تالعامل يف يوم من األيّام، وتفرّق

                                                 
 09، 07. أيًضـا. ص(58)

مسي، تعريب حجة اإلسالم لإلمام زلمد قاسم النانوتوي، اكادؽلية شيخ اذلند، اجلامعة اإلسالمية دار العلوم/ ديوبند، . زلمد ساجد القا(59)
 . تلخيصا72ىـ، ص7091م/9001الطبعة األويل: 
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 موضعهم الذي يليق ّٔم، يسّمى إىلوادلسيئون، وموقع احملسنُت، النعيم، وموضع ادلسيئُت، اجلحيم. فوصوذلم 
 بالثواب والعذاب.

، فكما أن اجلسم العامل بأسره، فوجدناه يشبو اجلسم اإلنساين أو احليواين علىالدليل الثاين: إذا ألقينا نظرنا 
 .لعامل فيو أرض، ومساء وأشياء أخرى، فكذا انان، ويدان وأعضاء أخرىعينان، وأذلو 

. وإن فارقت الروح ألجلو مرضاً  سّمى  غلب خلط من األخالط األربعة، يُ كما أنو إذا تغَت مزاج األنسان ب
-يب العامل، اجلسَم، يعرّب عنو بادلوت. فكذا العامل إذا تغَّت تركيبو األصلي بتغَّت أركانو اليت ذلا دخٌل يف ترك

وظهرت عليو حالة جديدة، فهو شرط من أشراط الساعة،  -ادلنع عن الشهواتو ومن ركنو العدل بُت الناس، 
 بقيام الساعة. ى  سمّ وإن فارقت الروح األعظم من رلموعة العامل، يُ 

 لروح العظمى  ء العامل بعد مفارقة اكما أن اجلسم اإلنساين تتفرق أجزاءه بعد ادلوت، كذا غلب أن تتفرق أجزا
 الطبقة اليت تليق ّٔا، إىلجزء من أجزاء اجلسم اإلنساين، يصل بعد تفرّقها،  كلّ   إياه. كما أنّ 

نُت اجلّنة، وادلسئُت النار، طبقتو؛ فدخول احملس إىلكذا يلزم أن يصل كل جزء من أجزاء العامل بعد تفرقها 
 الثواب والعذاب. ىسمّ  يُ 

َت يف يوم من األيّام ضبامة. مام يوّلد البيضة، مث ؼلرج منها الفرخ، وىو يصالدليل الثالث: كما أن نزَو احل
نتهاء ىو ظهور تلك ادلعاين يف صورة احلمامة. و من قبيل األوصاف وادلعاين، واالبتداء ىو النـزو، الذي ىفاال

ىذا العامل يف  نرى قبيل ادلعاين واألوصاف، وفيما، الذي ىو من وظلوٍّ  فكذا أن ىذا العامل ما زال يف نشوٍ 
نراىا. ىذا ىو يوم  ظهر تلك ادلعاين يف صورة غَت صورتلك ادلعاين،  فينبغي أن ت صور سلتلفة، مظاىرةُ 

 (60)الساعة.
احلّسيات ادلسّلمة،  علىمنهج ىذه ادلسائل، تبدو لنا، أنو يشتمل أكثر الدالئل  إىل ادلالحظة: إذا نرى

 على. ىذه الدالئل، تبقي مل يرد اهلل بو خَتاً  إالّ  خاطب أن ينكرىا،ال يسع للم حىتة، قوادلشاىدات احملقّ 
 األمام مهما ؽلكن. إىل، مع أنو ال تضّر هنضة الفلسفة اجلديدة إن شاء اهلل  األبد إىلحالتها 

 علىالناشئُت العمل  علىفقط، كي يسهل  ىذه مسائل مقتبسة من كتب اإلمام ادلختلفة، ذكرت أظلوذجاً 
 .   م النانوتويكالم اإلما

 ختتام:اال
بل أنو موجد  يف علم الكالم اجلديد، التنكر،أن لإلمام النانوتوي إسهامات ّٔذه ادلعطيات ادلذكورة، ظهرت 

كما قال العالمة شّبَت أضبد العثماين: أنو   إلبداع طريق فيو، مل يسبق إليو أحد قبلو.، علم الكالم اجلديد

                                                 
 يو.. خالصة ما ف00-28. اإلمام زلمد قاسم النانوتوي، إنتصار اإلسالم )باألردية(، مكتبة دار العلوم/ ديوبند، ص (60)
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من نفس ويشرح الشيخ العثماين "الطريق األنيق" يف موضع آخر  (61).لعلم الكالم أنيقاً  أوجد طريقاً 
 (62)حدود البداىة. إىلقّرب األسرار النظرية   النانوتوي الكتاب، بأن اإلمام

 .األبد إن شاء اهلل تعاىل إىلتبقي مفخرًة لنا  وىذه حقيقة، التزال
، أّوالً  ه الثروة العلمّية، بأن نتعلمهاة ضلو ىذت صبّ نا ضلن أبناء اإلمام النانوتوي روحيِّا، مسئولّيالكن ذبب علي

ونشرح  يصعب عليو فهمها،ونسّهلها دلن  ،من وراءنا إىل ، ونبّلغهايف ىذا السفر العلمي أصحابنا مهاعلّ ونُ 
ؤّذه األمنّيات  رىا حسب مقتضيات عصرنا.والعلوم اجلديد، ونفسّ بالفلسفة اجلديد، ق نطبونمشكالهتا، 
وىو يوصي أبناء .  للشيخ زلمود حسن الديوبندي ادلعروف بـ"شيخ اذلند"توصية قّيمة  على أختم مقاليت

 الديوبندي:الفكر 
اهتم ها، يصرف أوقعَ د أحكام اإلسالم، والدفاع عن الفلسفة القدؽلة، واجلديدة موقَـ أييمع وضع ادلقّررات لت))

مّث لينظر بنظر اإلنصاف أىي من أحسن  ر.بكّل التدبّر، والتفكّ   التافهة يف مطالعة تصانيف اإلمام
 (63).((أم ال؟ من صبيع التدابَت التدابَت، وأخصرىا، وأفيدىا

 

 

                                                 
 00العثماين، اإلسالم: ص  .(61)
 03. أيًضـا، ص (62)

 الكتاب. مود حسن الديوبندي يف مقّدمة نفسللشيخ زل ، وىذا القول70النانوتوي، حجة اإلسالم، ص  .(63)


