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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

أيها العلماء الكرام ،  و اجلهابذة العظام  ،  قد نسب إىل ساحتكم الكرمية أانٌس عقائد الوهابية ،  و أتوا أبوراق و 
حنن نسألكم عن  رسائل ال تعرف معانيها الختالف اللسان  ،   نرجو أن ختربوان حبقيقة احلال  و مرادات املقال  ،  و

 أمور اشتهر فيها خالُف الوهابية عن أهل السنة و اجلماعة
 

 السؤال األول و الثاين
 

 ما قولكم يف شّد الرحال إىل زايرة سّيد الكائنات   عليه أفضل الصلوات و التحيات    و على آله و صحبه
االرحتال للزايرة زايرت ه عليه السالم   أو ينوي  أّي األمرين أحّب إليكم و أفضل لدى أكابرِكم للزائر  ،  هل ينوي وقت  

 املسجد  أيضاً   ،  و قد قال الوهابيُة: إّن املسافر إىل املدينة ال ينوي إال املسجّد النبوّي .
 

 اجلواب
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 و منه نستمّد العون و التوفيق و بيده أزِّمة التحقيق

 حامداً و مصلياً و مسلِّماً 
 

و مشاخي نا   رضوان هللا عليهم أمجعني   و مجيع  طائفِتنا و  –حبمد هللا   –قبل أن نشرع يف اجلواب أان    م أّوالا ليعل
مجاعتنا : مقّلدون لقدوة األانم  و ذروة اإلسالم  اإلمام اهلُمام  اإلمام األعظم  أيب حنيفة النعمان   رضي هللا عنه  يف 

 الفروع 
ام  أيب احلسن األشعرّي   و اإلمام اهلمام  أيب منصور املاتُرِْيِدّي  رضي هللا تعاىل عنهما        يف و مّتبعون لإلمام اهلُم
 االعتقاد و األصول 

ب  ْنِديَّة ،   و الطريقة الزكّية املنسوبة إىل الس ادة و منتِسبون من طُرق الصوفّية إىل الطريقة العلّية املنسوبة إىل السادة الن  ْقش 
اىل ة ،  و الطريقة الب ِهية املنسوبة إىل السادة القاِدرِيّة  ،  و الطريقة املرضّية املنسوبة إىل الُسه ْرو ْرِديَّة  رضي هللا تعاجِلْشِتيَّ 

 عنهم أمجعني
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ّمة أان ال نتكلم بكالم   و ال نقول قوالً يف الدين  إالّ و عليه عندان دليٌل من الكتاب أو السّنة أو إمجاع األ   مث اثنياا 

و مع ذلك ال نّدِعي أان ُمرب َّؤون من اخلطأ و النسيان  يف ضلة القلم و زّلة اللسان ،  فإْن  -أو قوٍل من أِئمة املذهب  
ظه ر لنا أان أخطأان يف قول ، سواًء كان من األصول أو الفروع ،  فما مينُعنا احلياءُ أْن نرجع  عنه و نُعِلن  ابلرجوع ،    

أِئمَّتُنا   رضوان هللا عليهم   يف كثري من أقواهلم حىت أن إمام  حرِم هللا تعاىل احملرت م إمام نا الشافعي    كيف ال   و قد رجع
 رضي هللا عنه   رجعوا يف مسائل إىل أقوال بعضهم كما ال خيفى على متبع احلديث

يه أن يُثبت دعواه ِبنّص من أئمة فلو ادَّعى أحد ِمن العلماء أان غلطنا يف حكم  ،  فإن كان من االعتقادايت فعل
الكالم ،   و إن كان من الفرعيات فيلزم أن ي بين بنيانه على القول الراجح من أئمة املذهب  ،  فإذا فعل ذلك فال 

 إال احلسىن ، القبول ابلقلب و اللسان   و زايدة الشكر ابجلنان و األركان   -إن شاء هللاُ تعاىل  –يكون منا  
 

 على من تر ك تقليد األئمة   رضي هللا تعاىل عنهم   ’ الو هَّايبّ ‘ أن يف أصل اصطالح بالد اهلند  كان إطالق    و اثلثاا 
ثة الشنيعة و الرسوم  القبيحة حىت     ِنّية و تر ك األمور املستحد  مث اّتسع فيه  و غلب استعماله على من عمل ابلسنة الس 

بل و م ن أظهر حرمة  الّراب  ’   وّهايبّ ‘من ع عن سجدة قبور األولياء و طواِفها فهو  شاع يف ) مبيبء ( و نواحيها   أن م ن
 فهو وهايّب  و إن كان ِمن أكابر  أهل اإلسالم و عظماِئهم 

مث اّتسع فيه حىت صار سّباً  ،  فعلى هذا   لو قال رجل من أهل اهلند لرجل  أنه وهايب  فهو ال يدل على أنه فاسد 
ٌّ حنفّي  عامل ابلسنة  جمتنب عن البدعة  خائف من هللا تعاىل يف ارتكاب املعصية العقيدة     بل يدل على أنه ُسينِّ

و ملا كان مشاخينا  رضي هللا تعاىل عنهم   يسعون يف إحياء السنة  و يشمرون يف إمخاد نريان البدعة   غضب       
افرتوا عليهم االفرتاءات  و رموهم ابلوهابّية  و حاشاهم عن ذلك   جنُد إبليس عليهم   و حرفوا كالمهم  و َب  تُ ْوهم  و 

 بل  و تلك سّنة هللا اليت س نها يف خواّص أوليائِه   كما قال هللا تعاىل يف كتابه :
راً  و  لْو شاء  ربُّك " و كذِلك ج عْلنا ِلُكلِّ ن يبّ ع ُدّواً شياِطني  اإلنِس و اجلنِّ يُ ْوِحْي بعُضهم إىل بعٍض ُزْخُرف  القوِل ُغرو 

ْرُهْم و ما يفرتُْون "  ما فع لْوه ف ذ 
 فلّما كان ذلك يف األنبياء   صلوات هللا عليهم و سالمه   وجب أن يكون يف خلفائهم   و من يقوم مقام هم   

 ألمثل "سلم : " حنن معاشر األنبياء أشّد الناس بالًء  مث األمثل  فا و عليه هللا صلى هللا رسولُ  كما قال 
ليتوفر حظهم و يكمل هلم أجرهم   فالذين ابتدعوا البدعات   و مالوا إىل الشهوات  و اخّتذوا إهل هم اهلوى  و ألقوا 

أنفسهم يف هاوية الردى  يفرتون علينا األكاذيب و األابطيل   و ينسبون إلينا األضاليل  فإذا ُنسب إلينا يف حضرتكم 
إليه  و ال تظنوا بنا إال خرياً  و إن اختلج يف صدوركم فاكتبوا إلينا  فإان خنربكم حبقيقة  قوٌل خيالف املذهب  فال تلتفتوا

 احلال و احلق من املقال  فإنكم عندان قطب دائرة اإلسالم
 

 توضيح اجلواب
 

و أجنح لنيل  عندان و عند مشاخينا      زايرُة قرب سيد املرسلني ) روحي فداه ( من أعظم القرابت ،  و أهم املثوابت  ،
الدرجات ،  بل قريبة من الواجبات  ،  و إن كان حصوله بشّد الرحال ،  و بذل املهج و األموال  ،  و ينوي وقت 
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االرحتال زايرت ه  عليه ألُف ألف حتية و سالم  ،  و ينوي معها زايرة  مسجده  صلى هللا عليه و سلم   و غريِه من البقاع 
األْوىل ما قال العالمة اهلمام ابن اهلمام   أن جيّرد النية لزايرة قربه   عليه الصالة و السالم     و املشاهدات الشريفة  ،  بل

سلم  ،  و يوافقه قولُه  و عليه هللا صلى   مث حيصل له إذا قدم  زايرُة املسجد  ،  ألن يف ذلك زايدة  تعظيمه و إجاللِه
 مله حاجةٌ إال زايريت  كان حقاً علّي أن أكون شفيعاً له يوم القيامة " صلى هللا عليه وسلم : " من جاءين زائراً  ال حت

ِحبِّنْي 
ُ
 و كذا نُقل عن العارف السامي املال جامي أنه أفرد الزايرة عن احلج   و هو أقرب إىل مذهب امل

 
ال ينوي إال املسجد الشريف   و أما ما قالت الوهابيةُ من أن املسافر إىل املدينة املنورة    على ساكنها ألف ألف حتية   

استدالالً بقوله  عليه الصالة و السالم  : " ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد "  : فمردوٌد  ،  ألن احلديث ال يدّل 
على املنع أصالً بل لو أتّمل ذو فهٍم اثقب ل عِلم  أنه بداللة النص  يدل على اجلواز  ،  فإن العلة اليت استثين َبا 

اجد الثالثة من عموم املساجد أو البقاع : هو فضُلها املختّص َبا  ،  و هو مع الزايدة موجوٌد يف البقعة الشريفة  ،  املس
سلم   أفضل مطلقاً   حىت من الكعبة و من  و عليه هللا صلى  فإن البقعة الشريفة و الرحبة املنيفة اليت ضم أعضائه

رضي هللا عنهم   ،   و ملا استثين املساجد لذلك الفضل اخلاص  فأوىل مث   العرش و الكرسّي   كما صرّح به فقهائنا 
 أوىل أن يستثين البقعة املباركة لذلك الفضل العام 

 
و قد صرح ابملسألة كما ذكران  ، بل أببسط منها : شيُخنا العالمة مشس العلماء العاملني  موالان رشيد أمحد 

 يف فضل زايرة املدينة املنورة  و قد طبعت مراراً ’  زبدة املناسك ‘ رسالته  الكنكوهي   قدس هللا سره العزيز    يف
و أيضاً يف هذا املبحث الشريف رسالةٌ لشيخ مشاخينا موالان املفيت صدر الدين الدهلوي   قدس هللا سره العزيز   أقام  

أحسن املقال يف شرح ‘ج ج ساطعة  مساها فيها الطاّمة الكربى على الوهابية  و م ن وافقهم و أتى برباهني قاطعة و حُ 
 طبعت و اشتهرت فلرياجع إليها    و هللا تعاىل أعلم ’حديث ال تشد الرحال

 

 
 السؤال الثالث و الرابع

 
 

 سلم    بعد الوفاة  أم  ال  ؟ و عليه هللا صلى هل للرجل أن يتوّسل يف دعواته  ابلنيّب  
 من األنبياء و الصديقني و الشهداء و أولياء ربِّ العلمني  أم   ال   ؟أ  جيوز التوسل عندكم ابلسلف الصاحلني 

 

 اجلواب
 

عندان وعند مشاخينا     جيوز التوسل يف الدعوات   ابألنبياء و الصاحلني  من األولياء و الشهداء و الصديقني   يف 
أن جتيب دعويت و تقضي  حاجيت "   إىل  حياهتم و بعد وفاهتم    أبن يقول يف دعائه : " اللهم إين أتوسل إليك بفالن

 غري ذلك  ،  كما صرح به شيُخنا و موالان الشاه حممد إسحاق الدهلوي  مث املهاجر املكّي  ، 
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مث بّينه يف فتاواه شيُخنا و موالان رشيد أمحد الكنكوهي    رمحة هللا عليهما   و هي يف هذا الزمان شائعة مستفيضة  
 من اجمللد األول منها    فلرياجع إليها من شاء 93ألة مذكورة على صفحة أبيدي الناس و هذه املس

 

 السؤال اخلامس
 

 السالم   يف قربه الشريف ؟  عليه الصالة و   ما قولكم   يف حياة النيبّ 
 حياته برزخية -رمحة هللا عليهم  -ذلك أمر خمصوص به   أم  مثل سائر املؤمنني  
 

 اجلواب
 

 و عليه هللا سلم   حيٌّ يف قربه الشريف ،  و حياته  صلى و عليه هللا صلى  حضرة الرسالة      عندان و عند مشاخينا
سلم   و جلميع األنبياء   صلوات هللا عليهم   و  و عليه هللا صلى   سلم  ُدنْ ي وِيّة من غري تكليف ،  و هي خمتصة به

بل جلميع الناس    كما نّص عليه العالمة السيوطي يف الشهداء    ال برزخية    كما هي حاصلة لسائر املؤمنني    
حيث قال :  قال الشيخ تقّي الدين الُسْبِكّي : " حياة األنبياء و الشهداء يف  ’األنباء األذكياء حبياة األنبياء‘رسالة  

اً حياً "  إىل آخر القرب كحياهتم يف الدنيا   و يشهد له صالُة موسى عليه السالم  يف قربه   فإن الصالة تستدعي جسد
 ما قال 

 فثبت َبذا أن حياته دنيوية برزخية   لكوهنا يف عامل الربزخ    
و لشيخنا مشس اإلسالم و الدين    حممد قاسم العلوم على املستفيدين   قدس هللا سره العزيز   يف هذا املبحث رسالٌة 

أي ماء ’  آحب ي اْت ‘ عت و شاعت يف الناس   و امسها  مستقلة  دقيقة املأخذ  بديعة املسلك   مل يُ ر  مثُلها   قد طب
 احلياة

 

 السؤال السادس
 

 هل للداعي يف املسجد النبوي أن جيعل وجه ه إىل القرب الشريف و يسأل من املوىل اجلليل متوسالً بنبيه الفخيم النبيل 
 

 اجلواب
 

فقال: " مث اعلم أنه   ’مسلك املتقسط‘ تعاىل   يف  اختلف الفقهاء يف ذلك   كما ذكره املنال علّي القاري  رمحه هللا
ذكر بعض مشاخينا كأيب الليث و من تبعه كالكرماين و السروجي   أنه يقف الزائر مستقبل القبلة   كذا رواه احلسن 

ة عن ابن عن أيب حنيفة  رضي هللا عنهما  ،  مث نقل عن ابن اهلمام أبن ما نقل عن أيب الليث مردوٌد مبا روى أبو حنيف
سلم فتستقبل القرب بوجهك مث تقول  و عليه هللا صلى هللا رسول عمر رضي هللا عنه أنه قال :" من السنة أن أتيت قرب 
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،  مث أيده برواية أخرى أخرجها اجملد اللغوي عن ابن املبارك قال: ’ "  السالم عليك أيها النيب و رمحة هللا و بركاته‘
أبو أيوب السختياين و أان ابملدينة فقلت : ألنظرّن ما يصنع فجعل ظهره مما يلي القبلة مسعت أاب حنيفة يقول : "قدم 

سلم    و بكى غري متباٍك  فقام مقام فقيه"    مث قال العالمة القاري  و عليه هللا صلى   هللا رسول و وجه ه مما يلي وجه  
كان مرتدداً يف مقام املرام         مث قال: اجلمع بني   بعد نقله : "و فيه تنبيه على أن هذا  هو خمتار اإلمام  بعد ما

 الروايتني ممكن إخل كالمه الشريف ،
 و عليه هللا صلى  فظهر َبذا   أنه جيوز كال األمرين  ،  لكن املختار أن يستقبل وقت الزايرة مما يلي وجه ه الشريف 

 نا  سلم  ،  و هو املأخوذ به عندان   و عليه عملنا   و عمل مشاخي
 و هكذا احلكم يف الدعاء  ، كما روي عن مالك رمحه هللا تعاىل   ملا سأله بعض اخللفاء    

 ص  4و  3و أما مسألة التوسل فقد مرت منرب    ’زبدة املناسك‘و قد صرح موالان الكنكوهي يف رسالة 
 

 السؤال السابع
 

 أو  األوراد  ؟’ دالئل اخلريات ‘و قراءة    سلم   و عليه هللا صلى   ما قولكم يف تكثري الصالة على النيب
 

 اجلواب
 

سلم    و هو من أرجى الطاعات   و أحب املندوابت ،   و عليه هللا يستحب عندان   تكثري الصالة على النيب   صلى
 بلفظه سواء كان بقراءة الدالئل و األوراد الصلوتية املؤلفة يف ذلك   أو بغريها  ،  و لكن األفضل عندان  ما صح 

 صلى هللا عليه و سلم   مل خيل عن الفضل  و يستحق بشارة سلم   ،  و لو صلى بغري ما ورد عنه  و عليه هللا صلى 
 ’   من صلى علّى صالة صلى هللا عليه عشراً ‘  

داته و كان شيخنا العالمة الكنكوهي يقرأ الدالئل  ،  و كذلك املشايخ األخر من ساداتنا  ،  و قد ك تب يف إرشا
موالان و مرشدان قطب العامل حضرة احلاج إمداد هللا  قدس هللا سره العزيز    و أم ر أصحابه أبن حيزبوه  ،  و كانوا 

 يروون الدالئل رواية  ،  و كان جييز أصحابه ابلدالئل موالان الكنكوهي رمحة هللا عليه 
 

 السؤال الثامن و التاسع و العاشر
 

  من األئمة األربعة    يف مجيع األصول و الفروع   أم  ال  ؟هل يصح لرجل أن يقلد أحداً 
 و على تقدير الصحة ، هل هو مستحب  أم واجب ؟

 و من تُقلِّدون من األئمة  فروعاً و أصوالً  ؟
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 اجلواب
 

فإان جربنا كثرياً   ال بد للرجل يف هذا الزمان   أن يقلد أحداً من األئمة األربعة   رضي هللا تعاىل عنهم   ،   بل جيب  ،
 أن مآل ترِك تقليد األئمة   و اتباِع رأي نفسه و هواها   السقوُط يف حفرة اإلحلاد و الزندقة  ،  أعاذان هللا منها 

و ألجل ذلك  ،  حنن و مشاخينا  مقلدون يف األصول و الفروع   إلمام املسلمني أيب حنيفة  رضي هللا تعاىل عنه     
 -و حش ر ان يف زمرته  أماتنا هللا عليه -
 و ملشاخينا يف ذلك تصانيف عديدة شاعت و اشتهرت يف اآلفاق 
 

 السؤال احلادي عشر
 

 و هل جيوز عندكم االشتغال أبشغال الصوفية و بيعتهم  ؟
 و هل تقولون بصحة وصول الفيوض الباطنية عن صدور األكابر و قبورهم  ؟ 

 يخ األجلة   أم  ال  ؟و هل يستفيد أهل السلوك من روحانية املشا
 

 اجلواب
 

يستحب عندان   إذا فرغ اإلنسان من تصحيح العقائد   و حتصيل املسائل الضرورية من الشرع : أن يبايع شيخاً راسخ  
القدم يف الشريعة   زاهداً يف الدنيا   راغباً يف اآلخرة   قد قطع عقبات النفس   و مترن يف املنجيات  و تبتل عن 

امالً مكمالً   و يضع يده يف يده   و حيبس نظره يف نظره   و يشتغل أبشغال الصوفية من الذكر و الفكر املهلكات  ك
و الفناء الكلي فيه   و يكتسب النسبة اليت هي النعمة العظمى  و الغنيمة الكربى    و هي املعربَّ  عنها  بلسان الشرع 

 ،  ’  اإلحسان‘بِ 
 يقدر له ما هنالك   فيكفيه االنسالك بسلكهم   و االخنراط يف حزَبم  ، فقد قال  و أما من مل يتيسر له ذلك   و مل

 سلم : " املرء مع من أحب أولئك قوم ال يشقى جليُسهم " و عليه هللا صلى هللا رسول
إلرشاد و و حبمد هللا تعاىل و حسن إنعامه ،  حنن و مشاخينا   قد دخلوا يف بيعتهم   و اشتغلوا أبشغاهلم   و تصدوا ل

 التلقني   ،   و احلمد هلل على ذلك
و أما االستفادة من روحانية املشايخ األجلة   و وصول الفيوض الباطنية من صدورهم  أو قبورهم    فيصّح على 

 الطريقة املعروفة يف أهلها و خواِصها    ال مبا هو شائع يف العوام
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 السؤال الثاين عشر

 
النجدي   يستحّل دماء املسلمني  و أمواهل م  و أعراضهم  ،  و كان ينسب الناس كلَّهم قد كان حممد بن عبد الوهاب 

 إىل الشرك   و يسبُّ السلف   ،  فكيف ترون ذلك ؟ 
 و هل جيوز تكفري السلف و املسلمني و أهل القبلة   أم  كيف مشربكم  ؟  
 

 اجلواب
 

ايج امي سعيد(: " و خوارج   و هم قوم هلم منعة خرجوا  262-4احلكم عندان فيهم   ما قال صاحُب الدر املختار )
عليه بتأويل   يرون أنه على ابطل  كفر أو معصية توجب قتاله بتأويلهم  ،  يستحلون دمائنا و أموالنا و يسبون نسائنا 

 طالً ""  إىل أن قال: " و حكمهم حكم البغاة"   مث قال : " و إمنا مل نكفرهم لكونه عن أتويل و إن كان اب
و قال الشامي يف حاشيته : " كما وقع يف زماننا يف أتباع عبد الوهاب الذين خرجوا من جند   و تغلبوا  على احلرمني   
و كانوا ينتحلون مذهب احلنابلة   لكنهم اعتقدوا أهنم هم املسلمون   و أن من خالف اعتقادهم مشركون   و استباحوا 

 هم   حىت كسر هللا شوكتهم "بذلك قتل  أهل السنة و قتل  علمائ
مث أقول : ليس هو و ال أحد من أتباعه و شيعته من مشاخينا  يف سلسلة من سالسل العلم من الفقه و احلديث و 

 التفسري و التصوف 
 و أما استحالل دماء املسلمني و أمواهلم و أعراِضهم : فإما أن يكون بغري حق أو حبق 

 من غري أتويل :  فكفر و خروج عن اإلسالم فإن كان بغري حق :  فإما أن يكون
 و إن كان بتأويل ال يسوغ يف الشرع  :  ففسق 

 و أما إن كان حبق :  فجائز بل واجب 
 و أما تكفري السلف من املسلمني   فحاشا أن نكفر أحداً منهم   ،  بل هو عندان رفض و ابتداع يف الدين

رهم ما مل ينكروا حكماً ضرورايً من ضرورايت الدين   ،  فإذا ثبت إنكار و تكفري أهل القبلة من املبتدعني : فال نكف 
 أمر ضروري من الدين  نكفرهم   و حنتاط فيه  ،   و هذا دأبنا و دأب مشاخينا  رمحهم هللا تعاىل

 

 السؤال الثالث عشر و الرابع عشر
 

 ما قولكم يف أمثال قوله تعاىل : " الرمحن على العرش استوى "  ؟
 ّوزون إثبات جهة و مكان للباري تعاىل  أم   كيف رأيكم فيه ؟هل جت
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 اجلواب
 

تعاىل متعال و منره عن  و ،  و نؤمن أبن هللا سبحانه  1قولنا يف أمثال تلك اآلايت : إان نؤمن َبا  ، و ال يقال كيف
 صفات املخلوقني  و عن مسات النقص و احلدوث   كما هو رأي قدمائنا 

أبنه ميكن   2ملتأخرون من أئمتنا يف تلك اآلايت   و يؤولوهنا بتأويالت صحيحة سائغة يف اللغة و الشرعو أما ما قال ا
أن يكون املراد من االستواء : االستيالء  ،  و من اليد : القدرة  ،  إىل غري ذلك   ،  تقريبا إىل أفهام القاصرين : 

 فحق أيضا عندان
ثباهتا له تعاىل   ،  و نقول إنه تعاىل منزه و متعال عنهما   و عن مجيع مسات و أما اجلهة و املكان : فال جنوز إ 

 3احلدوث
 

 السؤال اخلامس عشر
 

 هل ترون أحدا أفضل من النيب صلى هللا عليه و سلم من الكائنات ؟
 

 اجلواب
 

                                                        
  و مما ينبغي لفت النظر إليه : هو أن ما اشتهر على األلسنة من قول إمام دار اهلجرة سيدان مالك بن أنس أحد األئمة األربعة املتبوعني 1

ء معلوم و الكيف جمهول" فغري اثبت عنه .  و الثابت عنه و عن غريه من السلف رضي هللا عنهم رضي هللا تعاىل عنهم أمجعني " االستوا
هو : " الرمحن على العرش استوى كما وصف به نفسه ، و ال يقال كبف ، و كيف عنه مرفوع " أخرجه البيهقي يف األمساء  

اإلمام مالك . و "االستواء غري جمهول ، و الكيف  ( عن ابن وهب عن407-13( بسند جيد)كما يف فتح الباري 515والصفات)ص
 (.516غري معقول ، و اإلميان به واجب ، و السؤال عنه بدعة " رواه عنه حيىي بن حيىي )األمساء و الصفات ص 

إميان ، و اجلحود و أخرج الاللكائي عن أم سلمة رضي هللا عنها أهنا قالت :" االستواء غري جمهول ، و الكيف غري معقول ، واإلقرار به  
 به كفر" و عن ربيعة بن عبد الرمحن :"االسنواء غري جمهول ، و الكيف غري معقول ، و على هللا الرسالة ، و على رسوله البالغ ، و علينا

لعبدري يف دليله كما قاله ا  –أنه معلوم وروده يف القرآن ’ : االستواء غري جمهول‘(  و املراد بقوله 406-13التسليم" )كذا يف فتح الباري 
للسيد حممد بن ’ هو هللا‘و 407-406-13و فتح الباري  523-513) و انظر األمساء و الصفات و تعليقاته القيمة ص  – 36ص 

 ( 110و دفع سبه التشبيه بتعليق الشيخ حسن السقاف ص  29-28العلوي ص
  37-32ص’ هو هللا‘و  25-7انظر الباب الثاين من مقدمة الشيخ حسن السقاف لدفع شبه التشبيه ص 2
 : 64ص ’ الشهاب الثاقب‘قال شيخ اإلسالم موالان حسني أمحد املدين شيخ احلديث بدار العلوم الديوبندية ) املتوىف ستة  ه.( يف  3

وضوع ، ما " إن الطائفة الوهابية تثبت اجلهة و االستواء الظاهري يف آية > الرمحن على العرش استوى< و غريها من اآلايت يف هذا امل
ما يتوقفون فيها عن التجسيم و مسات احلدوث كالسلف ‘يؤدي إىل التجسيم ، و أما أكابران األجالء ففي مثل هذه اآلايت و األحاديث 

 الصاحل ، و إما يؤولوهنا بتأويالت سائغة كاخللف " انتهى
و  , ”…(: 115)سورة البقرة ’ الفوائد العثمانية‘سريه شرح صحيح مسلم يف تف’ فتح امللهم‘و يقول العالمة شبري أمحد العثماين صاحب 

  243-423ص ’ الديوبندية ‘" انتهى  نقال عن …إمنا هو منزه من كل مكان و من كل جهة 
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لى هللا عليه و سلم   أفضل اعتقادان و اعتقاد مشاخينا     أن سيدان و موالان و حبيبنا و شفيعنا حممدا رسول هللا  ص
اخلالئق كافة   و خريهم عند هللا تعاىل   ال يساويه أحد    بل و ال يدانيه  صلى هللا عليه و سلم  يف القرب من هللا 

 تعاىل و املنزلة الرفيعة عنده    و هو سيد األنبياء و املرسلني    و خامت األصفياء و النبيني   كما ثبت ابلنصوص 
 نعتقده و ندين هللا تعاىل به    و قد صرح به مشاخينا يف غري ما تصنيفو هو الذي 

 

 السؤال السادس عشر
 
أ  جتوزون وجود نيب بعد النيب  عليه الصالة و السالم   و هو خامت النبيني   و قد تواتر معىن قوله عليه السالم : "ال  

 نيب بعدي"   و أمثاله   و عليه انعقد اإلمجاع  ؟ 
 رأيكم فيمن جوز وقوع ذلك مع وجود هذه النصوص  ؟و كيف   
 و هل قال أحد منكم أو من أكابركم ذلك ؟ 
 

 اجلواب
 

اعتقادان و اعتقاد مشاخينا      أن سيدان و موالان و حبيبنا و شفيعنا حممدا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : خامت 
  كتابه : " و لكن رسول هللا و خامت النبيني " النبيني ال نيب بعده  ،  كما قال هللا تبارك و تعاىل يف

و ثبت أبحاديث كثرية متواترة املعىن إبمجاع األمة   و حاشا أن يقول أحد منا خالف ذلك   فإنه من أنكر ذلك فهو 
 عندان كافر    ألنه منكر للنص القطعي الصريح

نانوتوي رمحه هللا تعاىل أتى بدقة نظره تدقيقا بديعا نعم  شيخنا و موالان سيد األذكياء املدققني املولوي حممد قاسم ال
حتذير الناس ‘أكمل خامتيته على وجه الكمال و أمتها على وجه التمام     فإنه رمحه هللا تعاىل قال يف رسالته املسماة ب

 ما حاصله : أن اخلامتية جنس حتته نوعان’ 
 عليه و سلم متأخراً من زمان نبوة مجيع األنبياء و يكون أحدمها خامتية زمانية : و هو أن يكون زمان نبوته صلى هللا 

 خامتا لنبوهتم ابلزمان  
و الثاين : خامتية ذاتية ،  و هي أن يكون نفس تبوته صلى هللا عليه و سلم ختمت َبا و انتهت إليها تبوة مجيع 

صلى هللا عليه و سلم خامت النبيني ابلذات    األنبياء    و كما أنه صلى هللا عليه و سلم خامت النبيني ابلزمان   كذلك هو
فإن كل ما ابلعرض خيتم على ما ابلذات   و ينتهي إليه و ال تتعداه   و ملا كان نبوته صلى هللا عليه و سلم ابلذات و 

األوحد نبوة سائر األنبياء ابلعرض   ألن نبوهتم عليهم السالم بواسطة نبوته صلى هللا عليه و سلم و هو الفرد األكمل 
األجبل قطب دائرة النبوة و الرسالة و واسطة عقدها   فهو خامت النبيني ذاات و زماان   و ليس خامتيته صلى هللا عليه و 

سلم منحصرة يف اخلامتية الزمانية   فإنه ليس كبري فضل و ال زايدة رفعة أن يكون زمانه صلى هللا عليه و سلم متأخرا من 
السيادة الكاملة و الرفعة البالغة و اجملد الباهر و الفخر الزاهر تبلغ غايتها إذا كان خامتيته صلى زمان األنبياء قبله    بل 

 هللا عليه و سلم ذاات و زماان 
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و أما إذا اقتصر  على اخلامتية الزمانية   فال تبلغ سيادته و رفعته صلى هللا عليه و سلم كماهلا   و ال حيصل له الفضل 
  بكليته و جامعيته  

و هذا تدقيق منه   رمحه هللا تعاىل    ظهر يف مكاشفته يف إعظام شأنه  و إجالل برهانه  و تفضيله و تبجيله  صلى 
هللا عليه و سلم   ،  كما حققه احملققون من ساداتنا العلماء كالشيخ األكرب  و التقي السبكي  و قطب العامل الشيخ 

مل حيم حول سرادقات ساحته فيما نظن و نرى ذهُن كثرٍي من العلماء   عبد القدوس الكنكوهي  رمحهم هللا تعاىل  ،
 املتقدمني   و األذكياء املتبحرين 

و هو عند املبتدعني من أهل اهلند كفر و ضالل    و يوسوسون إىل أتباعهم و أوليائهم  أنه إنكار اخلامتية صلى هللا 
ري و أعظم زور و َبتان بال امرتاء   ،  ما محلهم على ذلك عليه و سلم فهيها و هيهات  ،  و لعمري إنه ألفرى الف

إال احلقد و الشحناء    و احلسد و البغضاء   ألهل هللا تعاىل و خواص عباده  ،  و كذلك جرت السنة اإلهلية يف 
 أنبيائه و أوليائه

 
 

 السؤال السابع عشر
 

 كفضل األخ األكرب على األخ األصغر ال غري ؟   هل تقولون   إن النيب صلى هللا عليه و سلم ال يفضل علينا إال
 و هل كتب أحد منكم هذا املضمون يف كتابه ؟ 
 

 اجلواب
 

ليس أحد منا   و ال من أسالفنا الكرام   معتقداً َبذا  البتة   و ال نظن شخصا من ضعفاء اإلميان أيضاً يتفوه مبثل 
 هذه اخلرافات 

ه فضل علينا إال كما يفضل األخ األكرب على األصغر  ،  فنعتقد يف حقه أنه و من يقول : إن النيب عليه السالم ليس ل
 خارج عن دائرة اإلميان  

و قد صرحت تصانيف مجيع األكابر من أسالفنا  خبالف ذلك  ،  و قد بينوا و صرحوا و حرروا وجوه فضائله و 
كن إثبات مثل بعض تلك الوجوه لشخص من إحساانته عليه السالم  علينا معشر األمة  بوجوه عديدة  ،  حبيث ال مي

 اخلالئق  فضال عن مجلتها 
و إن افرتى أحد مبثل هذه اخلرافات الواهية علينا   أو على أسالفنا    فال أصل له   و ال  ينبغي أن يلتفت إليه أصال   

الم  على املرسلني مجيعا   و ،  فإن كونه عليه السالم أفضل البشر قاطبة   و أشرف اخللق كافة   و سيادته  عليه الس
 إمامته النبيني   من األمور القطعية اليت ال ميكن ألدىن مسلم أن يرتدد فيه أصال  

و مع هذا إن نسب إلينا أحدا من أمثال هذه اخلرافات فليبني حمله من تصانيفنا حىت تظهر من كل منصف فيهم   
 اىل و قوته القويةجهالته و سوء فهمه مع إحلاده  و سوء تدينه حبوله تع
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 السؤال الثامن عشر
 

هل تقولون إن علم النيب عليه السالم مقتصر على األحكام الشرعية فقط  أم  أعطي علوما متعلقة ابلذات و الصفات 
و األفعال للباري  عز امسه   و األسرار اخلفية و احلكم اإلهلية  و غري ذلك  مما مل يصل إىل سرادقات علمه أحد من 

 ق كائنا من كان ؟اخلالئ
 

 اجلواب
 

سلم   أعلم اخللق قاطبة ابلعلوم املتعلقة ابلذات  و عليه هللا صلى هللا رسول نقول ابللسان  و نعتقد ابجلنان   أن سيدان 
و الصفات و التشريعات من األحكام العملية و احلكم النظرية و احلقائق احلقة و األسرار اخلفية و غريها من العلوم   

 يصل إىل سرادقات ساحته أحد من اخلالئق   ال ملك مقرب و ال نيب مرسل  ما مل 
و لقد أعطي علم األولني و اآلخرين   و كان فضل هللا عليه عظيما   و لكن ال يلزم من ذلك علم كل جزئي جزئي  

معرفته املنيفة  من األمور احلادثة  يف كل آن من آونة الزمان  حىت  تضر غيبوبة بعضها عن مشاهدته الشريفة  و
أبعلميته  عليه السالم  و  وسعته يف العلوم  و فضله يف املعارف على كافة األانم   و إن اطلع عليها بعض من سواه 

من اخلالئق و العباد   ،  كما مل يضر أبعلمية سليمان عليه السالم غيبوبة ما اطلع عليه اهلدهد من عجائب احلوادث 
 مل حتط به و جئتك من سبأ بنبأ يقني" حيث يقول : " إين أحطت مبا 

 

 السؤال التاسع عشر  
 

 أ ترون أن إبليس اللعني أعلم من سيد الكائنات   عليه السالم   و أوسع علما منه مطلقا ؟ 
 و هل كتبتم ذلك يف تصنيف ما ؟

 و مب حتكمون على من اعتقد ذلك ؟ 
 

 اجلواب
 

يه السالم  أعلم اخللق على اإلطالق ابلعلوم و احلكم و األسرار و غريها قد سبق منا حترير هذه املسألة : أن النيب  عل
 فقد كفر ’  إن فالان أعلم من النيب عليه السالم‘من ملكوت اآلفاق  ، و نتيقن أن من قال : 

لة يف ،  فكيف ميكن أن توجد هذه املسأ’  إن إبليس أعلم من النيب عليه السالم‘و قد أفىت مشاخينا بتكفري من قال : 
 أتليف ما من كتبنا

غري أن غيبوبة بعض احلوادث اجلزئية احلقرية عن النيب عليه السالم لعدم التفاته إليه ال تورث نقصا ما يف أعلميته عليه  
السالم بعدما ثبت أنه أعلم اخللق ابلعوم الشريفة الالئقة مبنصبه األعلى  ،   كما ال يورث االطالع على أكثر تلك 

قرية لشدة التفات إبليس إليها شرفاً وكماالً علمياً فيه   ،  فإنه ليس عليها مدار الفضل و الكمال ،  و من احلوادث احل
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،  كما ال يصح أن يقال لصيب ’  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إن إبليس أعلم من سيدان ‘ههنا ال يصح أن يقال : 
 ’يف العلوم و الفنون الذي غابت عنه تلك اجلزئياتإنه أعلم من عامل متبحر حمقق ‘علم بعض اجلزئيات : 

 ’إين أحطت مبا مل حتط به ‘ و لقد تلوان عليك قصة اهلدهد مع سليمان على نبينا و عليه السالم و قوله:       
 و دواوين احلديث و دفاتر التفسري مشحونة بنظائرها املتكاثرة املشتهرة بني األانم   ،    

ى أن أفالطون و جالينوس و أمثاهلما من أعلم األطباء بكيفيات األدوية و أحواهلا   مع علمهم و قد اتفق احلكماء عل
أن ديدان النجاسة أعرف أبحوال النجاسة و ذوقها و كيفياهتا  ،  فلم تضر عدم معرفة أفالطون و جالينوس هذه 

مع ’  إن الديدان أعلم من أفالطون‘ ول: األحوال الردية يف أعلميتهما   و مل يرض أحد من العقالء و احلمقى أبن يق
 أهنا أوسع علما من أفالطون أبحوال النجاسة 

و مبتدعة دايران يثبتون للذات الشريفة النبوية   عليه ألف ألف حتية و سالم   مجيع علوم األسافل األراذل و األفاضل 
 بد أن حيتوي على علومهم مجيعها  كل جزئي األكابر    قائلني: "إنه  عليه السالم  ملا كان أفضل اخللق كافة   فال

 جزئي   و كلي كلي "    ،    
 و حنن أنكران إثبات هذا األمر  َبذا القياس الفاسد  بغري نص من النصوص املعتدة َبا  

أال ترى أن كل مؤمن أفضل و أشرف من إبليس   فيلزم على هذا القياس   أن يكون كل شخص من آحاد األمة 
لوم إبليس   ،  و يلزم على ذلك أن يكون سليمان عليه السالم  عاملا مبا علمه اهلدهد  ،  و أن يكون حاواي على ع

 أفالطون و جالينوس عارفني جبميع معارف الديدان   ،   و اللوازم ابطلة أبسرها  كما هو املشاهد 
و هذا خالصة ما قلناه يف الرباهني القاطعة لعروق األغبياء املارقني  القاصمة ألعناق الدجالة املفرتين  ،  فلم يكن حبثنا 

فيه إال عن بعض اجلزئيات املستحدثة  ،  و من أجل ذلك أتينا فيه بلفظ اإلشارة حىت تدل أن املقصود ابلنفي و 
لكن املفسدين حيرفون الكالم  و ال خيافون حماسبة امللك العالم   ،  و إان  اإلثبات هنالك تلك اجلزئيات  ال غري  ، 

فهو كافر  كما صرح به غري واحد من علمائنا الكرام  ،  ’  إن فالان أعلم من النيب عليه السالم‘جازمون أن من قال: 
 و هللا على ما نقول وكبل  و من افرتى علينا بغري ما ذكرانه فعليه الربهان  خائفا عن مناقشة امللك الداين 

 

 السؤال العشرون
 

 أ تعتقدون أن علم النيب صلى هللا عليه و سلم يساوي علم زيد و بكر و َبائم   أم   تربؤون عن أمثال هذا  ؟
 هذا املضمون  أم ل ؟ ’حفظ اإلميان‘و هل كتب الشيخ أشرف علي التهانوي يف رسالته 

 ا و مب حيكمون على من اعتقد ذلك ؟
 

 جلوابا
 

 أقول و هذا أيضا من افرتاءات املبتدعني و أكاذيبهم   قد حرفوا معىن الكالم  و أظهروا حبقدهم خالف مراد الشيخ
 مد ظله   فقاتلهم هللا أىن يؤفكون  

This file was downloaded from QuranicThought.com



و هي رسالة صغرية  أجاب فيها عن أسولة ثالثة  ’حفظ اإلميان‘قال الشيخ العالمة التهانوي يف رسالته املسماة ب 
 نها سئل ع

’ عامل الغيب‘األوىل منها يف السجدة التعظيمية للقبور  ،  و الثانية يف الطواف ابلقبور  ،  و الثالثة يف إطالق لفظ 
و إن كان  -سلم  ،  فقال الشيخ ما حاصله : إنه ال جيوز هذا اإلطالق   و عليه هللا صلى هللا رسول على سيدان 

يف ’ أميت‘و ’ عبدي‘يف القرآن  ،  و من قوهلم ’ راعنا‘نع من إطالق قوهلم لكونه مومها ابلشرك  ،  كما م -بتأويل 
فإن الغيب املطلق يف اإلطالقات الشرعية ما مل يقم عليه دليل   و ال إىل    -أخرجه مسلم يف صحيحه  -احلديث 

ض الغيب إال هللا " " و لو  إدراكه و سيلة و سبيل   فعلى هذا   قال هللا تعاىل : " قل ال يعلم من يف السموات و األر 
كنت أعلم الغيب "  و غري ذلك من اآلايت  ،  و لو جوز ذلك بتأويل  يلزم أن جيوز إطالق اخلالق و الرازق و املالك 

 و املعبود و غريها من صفات هللا تعاىل املختصة بذاته  تعاىل و تقدس  على املخلوق بذلك التأويل 
عن هللا تعاىل ابلتأويل اآلخر  ، فإنه تعاىل ليس عامل الغيب ’ عامل الغيب‘الق لفظ و أيضاً يلزم عليه أن يصح نفي إط

 ابلواسطة و العرض   ،  فهل أيذن يف نفيه عاقل متدين حاشا و كال 
مث لو صح هذا اإلطالق على ذاته املقدسة  صلى هللا عليه و سلم  على قول السائل   فنستفسر منه : ماذا أراد َبذا 

ل أراد كل واحد من أفراد الغيب أو بعضه  أي بعض الغيوب فال اختصاص له حبضرة الرسالة صلى هللا عليه الغيب ؟ ه
حاصل لزيد و عمرو  ،  بل لكل صيب و جمنون  ،  بل  –و إن كان قليال  -و سلم   ،  فإّن علم بعض الغيوب  

م اآلخر  و خيفى عليه  ،  فلو جوز السائل إطالق جلميع احليواانت و البهائم  ،  ألن كل واحد منهم يعلم شيئا ال يعل
عامل الغيب على  أحد لعلمه بعض الغيوب   يلزم عليه أن جيوز إطالقه على سائر املذكورات  ،  و لو التزم ذلك مل يبق 

كالم   من كماالت النبوة  ،  ألنه يشرك فيه سائرهم   ،  و لو مل يلتزم   طولب ابلفارق و لن جيد إليه سبيال انتهى
 الشيخ التهانوي

فانظروا يرمحكم هللا  يف كالم الشيخ  ،  لن جتدوا مما كذب املبتدعون من أثر  ، فحاشا أن يدعي أحد من املسلمني 
سلم و علم زيد و بكر و َبائم  ، بل الشيخ حيكم بطريق اإللزام على من  و عليه هللا صلى هللا رسول املساواة بني علم 

سلم لعلمه بعض الغيوب : أنه يلزم عليه أن جيوز  و عليه هللا صلى هللا رسول الغيب  على  يدعي جواز إطالق علم
 إطالقه على مجيع الناس و البهائم  ،  فأين هذا من مساواة العلم اليت يفرتوهنا عليه   فلعنة هللا على الكاذبني

َبائم و جمانني : كافر قطعا  ،  و حاشا الشيخ و نتيقن أبن معتقد مساواة علم النيب عليه السالم مع علم زيد و بكر و 
 دام جمده أن يتفوه َبذا   ،  و إنه ملن عجب العجائب

 

 السؤال الواحد و العشرون
 

 أ تقولون إن ذكر والدته   صلى هللا عليه و سلم   مستقبح شرعا من البدعات السيئة احملرمة  أم   غري ذلك ؟
 

 اجلواب
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ني   فضال أن نقول حنن : إن ذكر والدته الشريفة  عليه الصالة والسالم  ، بل و ذكر حاشا أن يقول أحد من املسلم
 غبار نعاله و بول محاره  صلى هللا عليه و سلم  مستقبح من البدعات السيئة احملرمة  ،  فاألحوال اليت هلا أدىن تعلق 

ستحبات  عندان   ،  سواء كان ذكر والدته سلم ذكرُها من أحب املندوابت   و أعلى امل و عليه هللا صلى هللا برسول
 الشريفة  أو ذكر بوله و برازه   و قيامه و قعوده   و نومه و   ينهته  ،

يف مواضع شىت منها   و يف فتاوى مشاخينا رمحهم هللا تعاىل  ’ الرباهني القاطعة‘كما هو مصرح يف رسالتنا املسماة ب   
وري تلميذ الشاه حممد إسحاق الدهلوي مث املهاجر املكي ننقله مرتمجا لتكون ، كما يف فتاوى موالان احملدث السهارنف

 أمنوذجا عن اجلميع : 
 سئل هو رمحه هللا تعاىل عن جملس امليالد أبّي طريق جيوز و أبّي طريق ال جيوز ؟

، يف أوقات خالية سلم ،  برواايت صحيحة   و عليه هللا صلى هللا رسول فأجاب : أبن ذكر الوالدة الشريفة لسيدان 
عن وظائف العبادات الواجبة  ،  و بكيفيات مل تكن خمالفة عن طريقة الصحابة و أهل القرون الثالثة املشهود هلا 
ابخلري  ،  و ابالعتقادات القرب تكن مومهة ابلشرك والبدعة  ، و ابآلداب اليت خمالفة عن سرية الصحابة اليت هي 

ان عليه و أصحايب"  و يف جمالس خالية عن املنكرات الشرعية  :  موجب للخري و مصداق قوله عليه السالم : "ما أ
الربكة   بشرط أن يكون مقروان بصدق النية و اإلخالص  و اعتقاد كونه داخال يف مجلة األذكار احلسنة املندوبة ،                

سلمني أن حيكم عليه بكونه غري مشروع أو غري مقيد بوقت من األوقات   ،  فإذا كان كذلك ال نعلم أحدا من امل
 بدعة    إىل آخر الفتوى

فعلم من هذا أان ال ننكر ذكر والدته الشريفة  ،  بل ننكر على األمورات املنكرة اليت انضمت معها  كما شفتموها يف 
و النساء ،  و اإلسراف يف اجملالس املولودية اليت يف اهلند ، من ذكر الرواايت الواهية و املوضوعة ، و اختالط الرجال 

إيقاد الشموع و التزيينات ، و اعتقاد كونه واجبا ابلطعن و السب و التكفري على من مل حيضر معهم جملسهم  و غريها 
من املنكرات الشرعية اليت ال يكاد يوجد خاليا منها   ،  فلو خال من املنكرات حاشا أن نقول إن ذكر الوالدة الشريفة 

،   و كيف يظن مبسلم هذا القول الشنيع   ، فهذا القول علينا أيضا من افرتاءات املالحدة الدجالني منكر و بدعة   
 الكذابني   خذهلم هللا تعاىل برا و حبرا و سهال و جبال 

 

 السؤال الثاين و العشرون
 

 ال ؟أم   ’  جنم أستمي كنهيا‘هل ذكرمت يف رسالة ما   أن ذكر والدته صلى هللا عليه و سلم  ك
 

 اجلواب
 

هذا أيضا من افرتاءات الدجالة املبتدعني علينا  و على أكابران  ،  و قد بينا سالفا أن ذكره  عليه السالم  من أحسن 
إّن ذكر الوالدة الشريفة مشابه بفعل  –معاذ هللا  –املندوابت   و أفضل املستحبات  ،  فكيف يظن مبسلم أن يقول 

 الكفار  ،  
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هذه الفرية من عبارة موالان الكنكوهي  قدس هللا سره العزيز   اليت نقلناها يف الرباهني على صحفة و إمنا اخرتعوا 
(  ،  و حاشا الشيخ أن يتكلم مبثله ،  و مراده بعيد مبراحل عما نسبوا إليه كما سيظهر عن ما نذكره  ،    و 141)

 هي تنادي أبعلى نداء  أن من نسب إليه ما ذكروه كذاب مفرت 
حاصل ما ذكره الشيخ رمحه هللا تعاىل يف مبحث القيام عند ذكر الوالدة الشريفة : أن من اعتقد قدوم روحه الشريفة  و

من عامل األرواح إىل عامل الشهادة   و تيقن بنفس الوالدة املنيفة يف اجمللس املولدية   فعام ل ما كان واجبا يف ساعة 
متشبه ابجملوس يف اعتقادهم تولد  معبودهم  املعروف ب) كنهيا ( كل سنة  و  الوالدة املاضية احلقيقية   فهو خمطئ ،

 معاملِتهم يف ذلك اليوم ما عومل به وقت والدته احلقيقة
أو متشبه بروافض اهلند يف معاملتهم بسيدان احلسني و أتباعه من شهداء كربال رضي هللا عنهم أمجعني ،  حيث أيتون  

 كربال يوم عاشوراء قوال و فعال ، فيبنون النعش و الكفن و القبور و يدفنون فيها و حبكاية مجيع ما فعل معهم يف
يظهرون أعالم احلرب و القتال  و يصبغون الثياب ابلدماء   و ينوحون عليها   و أمثال ذلك من اخلرافات كما ال 

 خيفى على من شاهد أحواهلم يف هذه الداير 
ا توجيهه ) أي القيام ( بقدوم روحه الشريفة  صلى هللا عليه و سلم  من عامل و نص عبارته املعربة هكذا : " و أم

األرواح إىل عامل الشهادة   فيقومون تعظيما له  ،  فهذا أيضا من محاقاهتم   ،  ألن هذا الوجه يقتضي القيام عند حتقق 
 نفس الوالدة الشريفة  ،  و مىت تتكرر الوالدة يف هذه األايم  ؟ 

عادة للوالدة الشريفة مماثلة بفعل جموس اهلند  ،  حيث أيتون بعني حكاية والدة معبودهم ) كنهيا (  ،   أو فهذه اإل  
صار  –فمعاذ هللا  –مماثلة للروافض الذين ينقلون شهادة أهل البيت  رضي هللا عنهم  كل سنة ) أي فعال و عمال ( 

ذه احلركة بال شك و شبهة حرية ابللوم و احلرمة و الفسق بل فعلهم فعلهم هذا حكاية للوالدة املنيفة احلقيقية   ،   و ه
هذا يزيد على فعل أولئك  ،  فإهنم يفعلونه يف كل عام مرة واحدة   و هؤالء يفعلون هذه املزخرفات الفرضية مىت شاءوا   

 شرعا  اه.،  و ليس هلذا نظري يف الشرع  أبن يفرض أمر و يعامل معه معاملة احلقيقة   بل هو حمرم 
فانظروا اي أويل األلباب  ،  أن حضرة الشيخ   قدس هللا سره العزيز   إمنا أنكر على جهالء اهلند املعتقدين منهم هذه 

العقيدة الكاسدة   الذين يقومون ملثل هذه اخلياالت الفاسدة   فليس فيه تشبيه جمللس ذكر الوالدة الشريفة بفعل 
بران أن يتفوهوا مبثل ذلك   ،  و لكن الظاملني على أهل احلق يفرتون و آبايت هللا اجملوس و الروافض   ،  حاشا أكا

 جيحدون
 

 السؤال الثالث و العشرون
 

هل قال الشيخ األجل  عالمة الزمان  املولوي رشيد أمحد الكنكوهي  بفعلية كذب الباري تعاىل  ،  و عدم تضليل 
 قائل ذلك   أم هذا من االفرتاءات عليه ؟

ى التقدير الثاين كيف اجلواب عما يقوله الربيلوي : إنه يضع عنده متثال فتوى الشيخ املرحوم بفوتوكراف املشتمل و عل
 على ذلك ؟

 

 اجلواب
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الذي نسبوا إىل الشيخ األجل  األوحد األجبل  عالمة زمانه  فريد عصره و أوانه  موالان رشيد أمحد جنجوهي   من أنه  

ن الباري  تعاىل شأنه ،  و عدم تضليل من تفوه بذلك ،  فمكذوب عليه  رمحه هللا تعاىل  كان قائال بفعلية الكذب م
،   و هو من األكاذيب اليت افرتاها األابلسة الدجالون الكذابون   فقاتلهم هللا أىن يوفكون   و جنابه بريء من تلك 

اعت يف اجمللد األول من فتاواه املوسومة الزندقة و اإلحلاد  ،  و يكذَبم فتوى الشيخ  قدس سره  اليت طبعت و ش
 ( منها   و هي عربية مصححة خمتومة خبتام علماء مكة املكرمة  119على صفحة ) ’الفتاوى الرشيدية‘ب

 و صورة سؤاله هكذا :
بسم هللا الرمحن الرحيم  ،  حنمده و نصلي على رسوله الكرمي  ،  ما قولكم   دام فضلكم    يف أن هللا تعاىل هل 

 يتصف بصفة الكذب   أم  ال ؟   و من يعتقد أنه يكذب ، كيف حكمه ؟  أفتوان مأجورين 
اجلواب : إن هللا تعاىل منزه من أن يتصف بصفة الكذب   و ليست يف كالمه شائبة الكذب أبدا  ،  كما قال هللا 

كذب فهو كافر ملعون قطعا   و خمالف تعاىل : " و من أصدق من هللا قيال "      و من يعتقد و يتفوه أبن هللا تعاىل ي
للكتاب و السنة و إمجاع األمة  ،    نعم اعتقاد أهل اإلميان  أن ما قال هللا تعاىل يف القرآن يف فرعون و هامان و أيب 
هلب إهنم جهنمييون   فهو حكم قطعي ال يفعل خالفه أبدا  ،  لكنه تعاىل قادر على أن يُدِخل اجلنة و ليس بعاجز 

 ك   و ال يفعل هذا مع اختياره عن ذل
 قال هللا تعاىل : " و لو شئنا آلتينا كل نفس هداها   و لكن حق القول مين ألمألّن جهنم من اجلنة و الناس أمجعني" 
فتبني من هذه اآلية   أنه تعاىل   لو شاء جلعلهم كلهم مؤمنني  و لكنه ال خيالف ما قال  ،  و كل ذلك ابالختيار ال 

 ر  ،   و هو فاعل خمتار فعال ملا يريد ابالضطرا
 هذه عقيدة مجيع علماء األمة  ،  كما قال البيضاوي حتت تفسري قوله تعاىل :" إن تغفر هلم   إخل"

 و عدم غفران الشرك مقتضى الوعيد ،  فال امتناع فيه لذاته  
 و هللا أعلم ابلصواب

 كتبه األحقر  رشيد أمحد كنكوهي عفي عنه 
 

 ح علماء مكة املكرمة  زاد هللا شرفها : خالصة تصحي
احلمد ملن هو به حقيق  و منه استمد العون و التوفيق   ما أجاب به العالمة رشيد أمحد املذكور  هو احلق الذي ال 

 حميص منه   و صلى هللا على خامت النبيني و على آله و صحبه و سلم 
احل ابن املرحوم صديق كمال احلنفي   مفيت مكة املكرمة حاال  أمر برقمه خادم الشريعة راجي اللطف اخلفي   حممد ص

 كان هللا هلما
رقمه املرجتي من ربه كمال النبيل    حممد سعيد بن حممد اببصيل  مبكة احملمية  غفر هللا له و لوالديه و ملشاخيه و 

 جلميع املسلمني
 ني  مفيت املالكية   ببلد هللا احملميةالراجي العفو من واهب العطية    حممد عابد ابن املرحوم الشيخ حس

 
مصليا و مسلما ،  هذا  ، و ما أجاب العالمة رشيد أمحد  فيه الكفاية  و عليه املعول  ، بل هو احلق الذي ال حميص 

 عنه 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 رقمه احلقري خلف بن إبراهيم  خادم إفتاء احلنابلة  مبكة املشرفة " 
----- 

يضع عنده متثال فتوى الشيخ املرحوم بفوتوكراف املشتمل على ما ذكر هو" إنه من و اجلواب عما يقول الربيلوي : "إنه 
خمتلقاته اختلقها و وضعها عنده افرتاء على الشيخ   قدس هللا سره   و مثل هذه األكاذيب و االختالقات هني عليه 

سيح القادايين  فإنه يدعي الرسالة يف زمانه  ،  فإنه حمرف ملبس و دجال مكار مبا يصور األمهار   و ليس أبدىن من امل
ظاهرا و علنا   و هذا يسترت ابجملددية   و يكفر علماء األمة  كما كفر الوهابية أتباع حممد بن عبد الوهاب األمة   

 خذله هللا تعاىل كما خذهلم
   

 السؤال الرابع و العشرون
 

 أم   كيف األمر ؟  هل تعتقدون إمكان وقوع الكذب يف كالم املوىل   عز و جل سبحانه 

 
 اجلواب

 
حنن و مشاخينا  رمحهم هللا تعاىل   نذعن و نتيقن أبن كل كالم صدر عن الباري  عز و جل  أو سيصدر عنه   فهو 
مقطوع الصدق   جمزوم مبطابقته للواقع    و ليس يف كالم من كالمه تعاىل شائبة كذب  و مظنة خالف أصال  بال 

ذلك   أو توهم ابلكذب يف شيء من كالمه   فهو كافر ملحد زنديق  ليس له شائبة شبهة  ،  و من اعتقد خالف 
 من اإلميان

 

 السؤال اخلامس و العشرون
 

 هل نسبتم يف أتليفكم إىل بعض األشاعرة  القول  إبمكان الكذب ؟
 و على تقديرها ،  فما املراد بذلك ؟

 ا األمر لنا على وجهه و هل عندكم نص على هذا املذهب من املعتمدين ؟   بينو  
 

 اجلواب
 

 األصل فيه أنه وقع النزاع بيننا و بني املنطقيني من أهل اهلند و املبتدعة منهم يف: مقدورية خالِف ما و ع د به الباري 

تعاىل  أو أخرب به  أو أراده  و أمثاهلا   ،   فقالوا : إن خالف هذه األشياء خارج عن القدرة القدمية  و سبحانه
 ل عقاًل   ال ميكن أن يكون مقدوراً هلل تعاىل ،  و واجب عليه ما يطابق الوعد و اخلرب و اإلرادة و العلم  ،مستحي
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و قلنا : إن أمثال هذه األشياء مقدور قطعا   لكنه غري جائز الوقوع عند أهل السنة و اجلماعة من األشاعرة و 
 رعا فقط عند األشاعرة  ،  املاتريدية  ،  شرعا و عقال عند املاتريدية   ،   و ش

فاعرتضوا علينا أبنه إن أمكن مقدورية هذه األشياء   لزم إمكان الكذب   و هو غري مقدور قطعا و مستحيل ذاات ، 
فأجبناهم أبجوبة شىت  مما ذكره علماء الكالم  ، منها : لو سلم استلزام إمكان الكذب ملقدورية خالف الوعد و 

أيضا غري مستحيل ابلذات   بل هو مثل السفه و الظلم  مقدور ذاات ممتنع عقالً و شرعاً  أو األخبار و أمثاهلما  فهو 
 شرعاً فقط  ،  كما صرح به غري  واحد من األئمة  ، 

فلما رأوا هذه األجوبة عثوا يف األرض  و نسبوا إلينا جتويز النقص ابلنسبة إىل جنابه  تبارك و تعاىل  و أشاعوا هذا 
لسفهاء و اجلهالء  ،  تنفريا للعوام   و ابتغاء للشهوات و الشهرة بني األانم  و بلغوا أسباب مساوات الكالم بني ا

االفرتاء   فوضعوا متثاال من عندهم لفعلية الكذب  بال خمافة من امللك العالم  ،  و ملا اطلع أهل اهلند على مكائدهم 
 افلون عن خبااثهتم و عن حقيقة أقوال علمائنا   ، استنصروا بعلماء احلرمني الكرام  ،  لعلمهم أبهنم غ

و ما مثلهم يف ذلك إال كمثل املعتزلة مع أهل السنة و اجلماعة  فإهنم أخرجوا إاثبة العاصي و عقاب املطيع عن   
السنة القدرة القدمية و أوجبوا العدل على ذاته تعاىل   فسموا أنفسهم أصحاب العدل و التنزيه   و نسبوا علماء  أهل 

و اجلماعة إىل اجلور و االعتساف و التشويه  ،  فكما أن قدماء أهل السنة و اجلماعة مل يبالوا جبهاالهتم و مل جيوزوا 
تعاىل يف الظلم املذكور   و عمموا القدرة القدمية مع إزالة النقائص عن ذاته الكاملة  و العجز ابلنسبة إليه سبحانه
قديس  جلنابه العايل   قائلني : إن ظنكم املنقصة يف جواز مقدورية العقاب للطائع  و الشريفة  و إمنام التنزيه و الت

الثواب للعاصي   إمنا هو وخامة الفالسفة الشنيعة  ،  كذلك قلنا هلم : إن ظنكم النقص  مبقدورية خالف الوعد و 
ا هو من بالء الفلسفة و املنطق و اإلخبار و الصدق و أمثال ذلك   مع كونه ممتنع الصدور عنه تعاىل شرعاً   إمن

 جهلكم الوخيم  ، فهم فعلوا ما فعلوا ألجل التنزيه لكنهم مل يقدروا على كمال القدرة و تعميمها 
 تعاىل   و سبحانه و أما أسالفنا  أهل السنة و اجلماعة  فجمعوا بني األمرين  من تعميم القدرة  و تتميم التنزيه للواجب 

 يف الرباهني خمتصرا  و هاكم بعض النصوص عليه من الكتب املعتربة يف املذهب و هذا الذي ذكرانه  
 
قال يف شرح املواقف : أوجب مجيع املعتزلة و اخلوارج عقاب صاحب الكبرية إذا مات بال توبة  و مل            (1)

به أي ابلعقاب عليها فلو  جيوزوا أن يعفو هللا عنه بوجهني ، األول : أنه تعاىل أوعد ابلعقاب على الكبائر و أخرب
مل يعاقب على الكبرية و عفا لزم اخللف يف وعيده و الكذب يف خربه  و إنه حمال   ،  و اجلواب : غايته وقوع 

العقاب  فأين وجوب العقاب الذي كالمنا فيه ؟ إذ ال شبهة يف أن عدم الوجوب مع الوقوع ال يستلزم خلفاً و ال  
زم جوازمها  و هو أيضا حمال  ،  ألان نقول : استحالته ممنوعة  ، كيف و مها من كذابً  ،  ال يقال:  إنه يستل

 املمكنات اليت تشملهما قدرته تعاىل اه.
و يف شرح املقاصد للعالمة التافتازاين  رمحه هللا تعال ى يف خامتة حبث القدرة :  املنكرون لشمول قدرته           (2)

ئلون أبنه ال يقدر على اجلهل و الكذب و الظلم و سائر القبائح   إذ لو  طوائف  ،  منهم النظام و أتباعه القا
كان خلفها مقدوراً له   جلاز صدوره عنه   و الالزم ابطل   إلفضائه إىل السفه إن كان عاملا بقبح ذلك ، و 

كيف   و هو   ابستغنائه عنه و إىل اجلهل إن مل يكن عاملا  ، و اجلواب : ال نسلم قبح الشيء ابلنسبة إليه  ،
تصرف يف ملكه  ،  و لو سلم فالقدرة ال تنايف امتناع صدوره نظراً إىل وجود الصارف و عدم الداعي و إن كان 

 ممكنا اه. ملخصاً 
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قال يف املسايرة و شرحه املسامرة للعالمة احملقق كمال ابن اهلمام احلنفي  وتلميذه ابن أيب الشريف          (3)
 تعاىل ما نصه :  مث قال  أي صاحب العمدة :  و ال يوصف هللا تعاىل ابلقدرة على املقدسي الشافعي رمحهم هللا

الظلم و السفه و الكذب   ألن احملال ال يدخل حتت القدرة  أي ال يصلح متعلقا هلا  و عند املعتزلة يقدر تعاىل 
عن املعتزلة  ،  إذ ال شك على كل ذلك و ال يفعل  انتهى كالم صاحب العمدة  ،  و كأنه انقلب عليه ما نقله 

أن سلب القدرة عما ذكر هو مذهب املعتزلة  ،  و أما ثبوهتا أي القدرة على ما ذكر   مث االمتناع عن متعلقها 
اختياراً فبمذهب أي فهو مبذهب األشاعرة أليق منه مبذهب املعتزلة ،  و ال خيفى أن هذا األليق أدخل يف التنزيه 

االمتناع عنها  أي عن املذكورات من الظلم و السفه و الكذب من ابب التنزيهات أيضا  ،  إذ ال شك يف أن 
عما ال يليق جبناب قدسه تعاىل  ، فيسرب ابلبناء للمفعول أي خيترب العقل يف أن أي الفصلني أبلغ يف التنزيه عن 

متناعه تعاىل عنه خمتاراً لذلك الفحشاء  ، أ  هو القدرة عليه أي على ما ذكر من األمور الثالثة مع االمتناع  أي ا
االمتناع   أو امتناعه عنه لعدم القدرة عليه فيجب العول أبدخل القولني يف التنزيه   و هو القول األليق مبذهب 

 األشاعرة  اه.
و يف حواشي الكلنبوي على شرح العقائد العضدية للمحقق الدواين رمحهما هللا تعاىل ما نصه :     و             (4)

ملة كون الكذب يف الكالم اللفظي قبيحا مبعىن صفة نقص   ممنوع عند األشاعرة  ،  و لذا قال الشريف ابجل
احملقق إنه من مجلة املكنات ،  و حصول العلم القطعي لعدم وقوعه يف كالمه تعاىل  إبمجاع العلماء و األنبياء 

ية القطعية  ،  و هو ال ينايف ما ذكره اإلمام الرازي   عليهم السالم  ال ينايف إمكانه يف ذاته   ، كسائر العلوم العاد
 إخل.

و يف حترير األصول لصاحب فتح القدير   اإلمام ابن اهلمام   و شرحه  البن أمري احلاج   رمحهما                (5)
حالة ظه ر  القطُع ابست  -أي و حني كان مستحيال عليه ما أدرك فيه نقص   -هللا تعاىل  ما نصه : و حينئذ 

ابلكذب و حنوه تعاىل عن ذلك  ،  و أيضا لو مل ميتنع اتصاف فعله ابلقبح   يرتفع  -أي هللا تعاىل  -اتصافه 
أي مل جيزم بصدقه أصال   -و صدق النبوة   -أي الوعد منه تعاىل  -األمان عن صدق وعده و صدق خرٍب غريه 

 بشيء من القبائح  دون االستحالة العقلية ، كسائر و عند الشاعرة كسائر اخللق  القطُع بعدم اتصافه تعاىل  -
العلوم اليت يقطع فيها أبن الواقع أحد النقيضني   مع عدم استحالة اآلخر  لو قدر أنه الواقع  ، كالقطع مبكة و 

 ال يلزم  -أي و حني كان األمر على هذا  -فإنه ال حييل بع دِمهما عقالً  ،  و حينئذ  -أي بوجودمها  -بغداد 
ارتفاع األمان ،  ألنه ال يلزم من جواز الشيء عقالً عدُم اجلزم بعدم   ،  و اخلالف اجلاري يف االستحالة و 

أي  -َبا  -أي النقيصة  -اإلمكان العقلي هلذا جاٍر يف كل نقيصة ،  أ قدرته تعاىل عليه مسلوبة  أم  هي 
 قطع بعدم فعل تلك النقيصة إخل.  أي و احلال ال -مشمولة  ، و القطع أبنه ال يفعل  -بقدرته 

 
 و مثل ما ذكرانه عن مذهب األشاعرة   ذكره القاضي العضد يف شرح خمتصر األصول   و أصحاب احلواشي عليه 

و مثله يف شرح املقاصد   و حواشي املواقف للجايب  و غريه    و كذلك صرح به العالمة القوشجي يف شرح    
 أعرضنا عن ذكر نصوصهم خمافة اإلطناب و السآمة   و هللا املتويل للرشاد و اهلداية التجريد  و القونوي و غريهم  

 

 السؤال السادس و العشرون
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 ما قولكم يف القادايين الذي يدعي املسيحية و النبوة ؟ 

ليتضح  فإن أانسا ينسبون إليكم حبه و مدحه ،  فاملرجو من مكارم أخالقكم أن تبينوا لنا هذه األمور بياان شافيا
 صدق القائلني و كذَبم و ال يبقى الريب الذي حدث يف قلوبنا من تشويشات الناس

 

 اجلواب
 

ما مل يظهر لنا منه سوء  -مجلة قولنا و قول مشاخينا يف القادايين الذي يدعي النبوة و املسيحية : أان كنا يف بدء أمره  
حنسن الظن به على ما هو   -اين اليت سواه ابلرباهني و الدالئل اعتقاد   بل بلغنا أنه يؤيد اإلسالم   و يبطل مجيع األد

الالئق للمسلم ابملسلم  ،  و نؤول بعض أقواله   و حنمله على حممل حسن  ،  مث ملا ادعى النبوة و املسيحية و أنكر 
رضوان هللا تعاىل عليهم    رفع هللا تعاىل املسيح إىل السماء  ،  و ظهر لنا من خبث اعتقاده و زندقته  ،  أفىت مشاخينا 

 بكفره 
و فتوى شيخنا و موالان رشيد أمحد اجلنجوهي   رمحه هللا   يف كفر القادايين   قد طبعت و شاعت  يوجد كثري منها 

يف أيدي الناس   مل يبق فيها خفاء  ،  إال أنه ملا كان مقصود املبتدعني هتييج سفهاء اهلند و جهاهلم علينا و تنفري 
رمني و أهل فتيامها و قضاهتما و أشرافهما منا  ،  ألهنم علموا أن العرب ال حيسنون اهلندية   بل ال يبلغ علماء احل

 لديهم الكتب و الرسائل اهلندية  ، افرتوا علينا هذه األكاذيب  ، فاهلل املستعان و عليه التوكل و به االعتصام 
 

------------- 
 

نعتقده ،  و ندين هللا تعاىل به  ،  فإن كان يف رأيكم حقا و صوااب   فاكتبوا عليه هذا و الذي ذكران يف اجلواب هو ما 
ال  -إن شاء هللا  -تصحيحكم   و زينوه خبتمكم  ،  و إن كان غلطا و ابطال  فدلوان على ما هو احلق عندكم   فإان 

 و مل يبق فيه خفاء    نتجاوز عن احلق و إن عّن لنا يف قولكم شبهة   نراجعكم فيها  حىت يظهر احلق
 و آخر دعواان أن احلمد هلل رب العلمني

 و صلى هللا على سيدان حممد سيد األولني و اآلخرين و على آله و صحبه و أزواجه و ذريته أمجعني
 

 قاله بفمه و رقمه بقلمه
 خادم طلبة علوم اإلسالم ، كثري الذنوب و اآلاثم

 لغداألحقر خليل أمحد     وفقه هللا للتزود 
 يوم االثنني 

 ه 1325اثمن عشر من شهر شوال سنة 

 مّتت
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 املَُهّند على املَُفّند
 يعين

 

 عقاِئد ُعلماء ِديَ ْوبَ ْند
 مع 

 ’التصديقات لدفع التلبيسات‘
 

 تصنيف:
 قدوة العلماء  زبدة الفقهاء  رأس املتكلمني  فخر املفسرين  
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 اتج احملدثني  سراج املناظرين 

 خليل أمحد السهارنفوري موالان
 املهاجر املدين

 ’بذل اجملهود يف حل أيب داود‘صاحب 
 رضي هللا تعاىل عنه
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