كلِّ أَفَّ ٍ
اك أَثِيٍم))
((و ْي لٌ لِّ ُ
َ

األحمدية الق ادياينة
دعاة على أبواب جهنم !

إعداد وترتيب

محمود سعد مهران
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هذا البحث عبارة عن رد مفصل على مقاالت
الجماعة األحمدية القاديانية على موقعهم
الرسمي على شبكة المعلومات  ,وكذلك الرد
على الوثيقة المقدمة من جماعتهم لبيان
معتقداتهم ومفاهيمهم
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مواضيع البحث
(( مقدمة ))

* إف الدين عند اهلل اإلسالـ

* نتوءات على جسد اإلسالـ
* أصل دعوى الفرؽ الباطلة

* إدعاء غالـ أحمد (ٜٔٓٛ-ٖٜٔٛـ ) أنو المسيح عليو السالـ
(( الفصل األوؿ ))

األدلة الجامعة على أف غالـ أحمد ليس المسيح عليو السالـ

* عودة المسيح ليست عودة روحانية أو مثيلية بل جسمانية ذاتية
* إلغاء الجهاد !

(( الفصل الثاني ))

* الشريعة التي زعمها غالـ أحمد !
ٔ -خاتم النبيين وبياف زيف معتقدىم !
ٕ -عقيدتهم في القرآف الكريم وتفسيره !

* عقيدتهم في قضية صلب المسيح عليو الصالة والسالـ !
* عقيدتهم في قضية النسخ في القرآف الكريم !
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ٖ -عقيدتهم في السنة والحديث !

* عقيدتهم في معجزة اإلسراء والمعراج !
* عقيدتهم في المسيح الدجاؿ !
* عقيدتهم في حكم المرتد !

* عقيدتهم في رجم الزاني والزانية !

* اإلماـ المهدي عليو السالـ ليس الغالـ عليو الرااـ !
(( الفصل الثالث ))
* الحصاد
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مقدمة
الحمد هلل وحده  ,والصالة والسالـ على من ال نبي بعده  ,اللهم يا مسبب األسباب ,

ويا مفتح األبواب  ,ويا دليل الحائرين  ,توالت عليك يارب العالمين  ,وأفوض أمري
إلى اهلل ,إف اهلل بصير بالعباد .
أما بعد ,,

فلقػػد خرجػػت علينػػا ى ػ ه األيػػاـ  ,إحػػدى القنػػوات الفضػػائية  ,تػػدعو إلػػى اإلسػػالـ علػػى
الطريقػػة القاديانيػػة أو الغالميػػة األحمديػػة  ,وىػػى التػػي تػػدعى إـ تػػي إيػػو  MTA3أي
تليفزيػػوف المسػػلم األحمػػدي  ,وتبػػث بعػػدة لغػػات منهػػا العربيػػة  ,امػػا أنهػػم قػػاموا بنشػػر
تعاليمهم عبر شبكة المعلومات من خالؿ إنشاء موقع الجماعة األحمديػة باللغػة العربيػة
عل ػػى ش ػػبكة المعلوم ػػات الدولي ػػة  ,وىػ ػ ا م ػػا ي ػػدعونا لل ػػرد عل ػػى ىػ ػ ه الطائف ػػة الغالمي ػػة
القاديانية التي تزعم اإلسالـ  ,واإلسالـ منها بريء !
ويب ػػدو أف أتب ػػاع الغالمي ػػة القادياني ػػة ق ػػد أخػ ػ وا مب ػػدأ التقي ػػة م ػػن ال ػػروافض  ,فه ػػم ق ػػد
استطاعوا بمكرىم خداع بعض البسطاء من المسلمين عن طريق الرد على النصارى مػن
خػػالؿ قنػػاتهم العربيػػة الفضػػائية  ,ولػػن بعػػض البسػػطاء أف ىػػاالء يحملػػوف رايػػة اإلسػػالـ
ويدافعوف عنو  ,وال يعلموف أف ىاالء الغالميػة وأمثػالهم اػانوا علػى الػدواـ يحملػوف رايػة
النفاؽ والتك يب لمحمد صلى اهلل عليو وسلم ورسالتو !
ولهػ ػ ا  ,رأي ػػت أف أع ػػرض ش ػػبهات الغالمي ػػة القادياني ػػة وأب ػػين وجهته ػػا أ ػػم أب ػػين زيفه ػػا
وبطالنها ,أم في النهاية أعرض بعض الفتاوى التي حكمت بكفر الغالمية القاديانية .
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ولم أتعرض لنشأة الغالمية القاديانية  ,فلقد افانا علماء اإلسالـ ذلك  ,وألهػروا لنػا أف
الغالمية القاديانية ما ىى إال دعوة منحرفة عن الدين يحميها المستعمر ويشجعها .
فهػػب لبيػػاف زيػػف ى ػ ه النحلػػة الباطلػػة  ,صػػفوة علمػػاء اإلسػػالـ أن ػ اؾ  ,ومػػن أبػػرزىم
العالمػػة مولػػوي أنػػاء اهلل  ,ال ػ ي نهػػض ورمػػى دعػػاوى غػػالـ أحمػػد بػػالحج الدامغػػة ,
فضػػاقت األرض علػػى الغػػالـ  ,فكتػػب دعػػاء طػػويال خاطػػب فيػػو الشػػيخ أنػػاء اهلل  ,وفيػػو
أيضػػا أف الكػػاذب منهمػػا يمػػوت أوال  ,فمػػات الغػػالـ بعػػد ى ػ ا الػػدعاء بنحػػو سػػنة  ,أمػػا
األسػػتاذ أنػػاء اهلل فعػػاش بعػػد مػػوت الغػػالـ سػػنين طويلػػة واسػػتمر فػػي فضػػح تلػػك النحلػػة
المزورة .

الراجي عفو ربه الغفور
محمود سعد مهران
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* إف الدين عند اهلل اإلسالـ
إف اهلل سػػبحانو وتعػػالى ارتضػػى للبشػرية منػ نشػػأتها دينًػا واحػ ًدا  ,وىػػو اإلسػػالـ  ,قػػاؿ
تعػػالى{ :إِ َّف الػد ِ
ِ
{وَمػػن يَػ ْبتَػ ِر غَْي ػ َػر
نين عنػ َد اللّػػو ا ِإل ْسػالَ ُـ نآؿ عمػراف . ٜٔوقػػاؿ تعػػالى َ :
َ
ِ
ِ
اآلخرةِ ِمن ال َ ِ
ِ
ِ
ين نآؿ عمراف٘. ٛ
ْخاس ِر َ
ا ِإل ْسالَِـ ديناً فَػلَن يُػ ْقبَ َل م ْنوُ َو ُى َو في َ َ
جميعا  ,من أدـ إلى محمد عليهم الصالة والسالـ ,
ى ا الدين أرسل اهلل بو المرسلين ً
ص ْيػنَا بِ ِو
ك َوَما َو َّ
ع لَ ُكم نم َن الدني ِن َما َو َّ
صى بِ ِو نُوحاً َوالَّ ِ ي أ َْو َح ْيػنَا إِلَْي َ
قاؿ تعالى َ { :ش َر َ
ِ
ِ ِ
ِ
نين َوَال تَػتَػ َف َّرقُوا فِ ِيو نالشورىٖٔ .
يم َوُم َ
يموا الد َ
يسى أَ ْف أَق ُ
وسى َوع َ
إبْػ َراى َ
ػحا
ى ا الدين ال ي جاء بػو محمػد خػاتم األنبيػاء والمرسػلين صػلى اهلل عليػو وسػلم واض ً
جليًا ,محفولًا بحفظ اتابو وسنة نبيو صلى اهلل عليو و سلم {:إِنَّا نَ ْح ُن نَػ َّزلْنَػا الػ ن ْا َر َوإِنَّػا
لَػػوُ لَ َحػػافَُِو َف نالحجػػر .ٜفهػػو الػػدين الخالػػد  ,الػ ي اسػػتجابت وتسػػتجيب لػػو ماليػػين
البشر  ,إلى أف يػرث اهلل األرض ومػن عليهػا  ,ومنػابع ىػ ه الرسػالة الخاتمػة  ,مػن قػرآف
وسنة  ,ستَل تمد البشرية  ,والحياة واألحياء  ,بالحق ال ي ال مرية فيو .

* نتوءات على جسد اإلسالـ
وعبػر ىػ ا الػزمن الطويػل  ,منػ بعػث اهلل محمػ ًدا صػلى اهلل عليػو وسػلم بهػ ه الرسػالة ,

واإلسػػالـ ينتشػػر  ,وتعلػػوا راياتػػو  ,وتَهػػر منافعػػو  ,وتتأاػػد حاجػػة البشػػرية إلػػى ىدايتػػو
ونَامػػو ,وإف اػػاف بػػين الحػػين والحػػين  ,تتسػػلل إليػػو عناصػػر غريب ػة عنػػو  ,ف ػي نشػػأتها
ومنزعهػػا  ,أو تنبػػت فػي حقلػة نابتػػة ال ينزعهػػا إليػػو عػػرؽ  ,وتكػػوف ىػ ه وتلػػك فتنػػة  ,مػػا
تلبث أف يَهر اعواجاجها  ,وتبين غرابتها  ,وتناقضها مع ى ا الدين وتلك الرسالة .
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وعبػػر القػػروف االسػػالمية تعػػاني األم ػة اإلسػػالمية مػػن تلػػك النتػػوءات  ,الت ػي تَهػػر ف ػي
جسػػمها وتعػػيى علػػى حسػػابها  ,ممػػا يتطلػػب أف تنتبػػو إليػػو  ,وأف تكػػوف علػػى يقَػػة تامػة
لتدفع ى ا الغريب عنها .

* أصل دعوى الفرؽ الباطلة
يقوؿ الشيخ المحػدث محمػد ناصػر الػدين األلبػاني فػى تعليقػو علػى حػديث النبػي عليػو

الصػػالة والسػػالـ ال ػ ي أخرجػػو اإلمػػاـ مسػػلم فػػي صػػحيحو  " :يكػػوف ف ػي أخػػر الزمػػاف
دجالوف ا ابوف يأتونكم من األحاديث بما لم تسػمعوا أنػتم وآبػاؤام فإيػاام وإيػاىم  ,ال
يضلونكم وال يفتنوام " ما نصو :
( وإف من أبرز عالماتهم أنهم حين يبدأوف بالتحدث عن دعوتهم إنمػا يبتػدئوف قبػل اػل
شيء بإأبات موت عيسى عليو الصالة والسالـ  ,فإذا تمكنوا مػن ذلػك بػزعمهم انتقلػوا
إلػػى مرحلػػة أانيػػة وىػػى ذاػػر األحاديػػث الػػواردة بنػػزوؿ عيسػػى عليػػو الصػػالة والسػػالـ ,
ويتَاىروف باإليماف بها  ,أم سرعاف ما يتأولونها  ,ما داـ أنهم أأبتوا بزعمهم موتو  ,بأف
المقصود نزوؿ مثيل عيسى ! وأنػو غػالـ أحمػد القاديػانى ! و لهػم مػن مثػل ىػ ا التأويػل
الكثيػػر والكثيػػر ج ػ ًدا  ,ممػػا جعلنػػا نقطػػع بػػأنهم طائفػػة مػػن الباطنيػػة الملحػػدة ) ( شػػرح
العقيدة الطحاوية  -محمد ناصر الدين األلبانى صٕٕ. ) ٕٖ-

* إدعاء غالـ أحمد (ٜٔٓٛ-ٖٜٔٛـ ) أنو المسيح عليو السالـ
يقػػوؿ غػػالـ أحمػػد  " :محمػػد – صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم – ال ػ ي ىػػو أوؿ الػػيم  ,وسػػيد
األنبياء لقمع الفراعنػة األخػرين  ...فكػاف ال بػد أف يكػوف بعػد ىػ ا النبػي الػ ي ىػو فػي
تصرفاتو مثل الكليم ( يقصد موسى عليو السالـ ) ولكنو أفضل منو  ,من يرث قوة مثل
المسيح وطبعػو وخاصػيتو  ,ويكػوف نزولػو فػي مػدة تقػارب المػدة التػي اانػت بػين الكلػيم

األوؿ والمسيح ابن مريم  ,يعني في القرف الرابع عشػر الهجػري وقػد نػزؿ ىػ ا المسػيح
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وااف نزولو روحانيا (يقصد أنو ىو المسيح ) " ( " فتح إسالـ ص  " ٚ -ٙمػن اتابػات
غالـ أحمد ).
أيضا في اتابو " توضيح المراـ " ص ٗ  " :وأنو ليس المراد من النزوؿ ىو نزوؿ
ويقوؿ ً
المسيح بل ىو إعالـ على طريقة االستعارة بقدوـ مثيػل المسػيح  ,وأف ىػ ا العػاجز ىػو

مصداؽ ى ا الخبر حسب اإلعالـ واإللهاـ " .
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الفصل األوؿ
األدلة الجامعة على أف غالـ أحمد ليس المسيح عليو السالـ
* عودة المسيح ليست عودة روحانية أو مثيلية بل جسمانية ذاتية
يقوؿ العَيم أبادي في اتابو " عوف المعبود " ٔٔ ( : ٗ٘ٚ/تواترت األخبار عن النبي
صلى اهلل عليو وسلم في نزوؿ عيسى بن مريم صلى اهلل عليو وسلم من السماء بجسده

العنصري إلى األرض عند قرب الساعة  ,وى ا ىو م ىب أىل السنة والجماعة ) .

وأوؿ آحاديػث نػزوؿ المسػيح
لقد زعم ميرزا غالـ أحمد أنو مثيل للمسيح عليو السػالـ َ

عليو السالـ تأويالً باطنياً ال يقبلو من لو مسحة من عقل !

واألدلة على ا بو نبينها لمن ااف لو قلب أو ألقى السمع وىو شهيد :
ٔ -قػػاؿ رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم فػػي الحػػديث ال ػ ي رواه أب ػو ىريػػرة وأخرجػػو
حكمػا عػدالً
البخاري ومسلم  " :والػ ي نفسػي بيػده ليوشػكن أف ينػزؿ فػيكم ابػن مػريم ً
"...الحديث  ,ف ار النبػي صػلى اهلل عليػو وسػلم المسػيح ولقبػو ب ػ "ابػن مػريم"  ,أي أف
المسيح ال ي سينزؿ في أخر الزماف ىو المسيح ابن مريم ال ي بشر بػين بنػي اسػرائيل

من ألفي عػاـ  ,أي أف نزولػو نػزوالً ذاتيًػا جسػمانيًا  ,ولهػ ا قػاؿ صػلى اهلل عليػو وسػلم "

ابن مريم" ولم يقػل " مثيػل المسػيح " بػل نعتػو باسػم أمػو عليهػا الصػالة والسػالـ  ,فهػل

اانت أـ غالـ أحمد اسمها مريم ؟!

http://www.anti-ahmadiyya.org

أيضػا للنبػي صػلى اهلل عليػو
وتابعػا ً
يقوؿ غالـ أحمد  " :إلف عيسى الػ ي سيسػمى نبيًػا ً

وسلم ( يعني نفسو ) ىو غير عيسى ال ي ااف في بنػي إسػرائيل " ( البػراىين األحمديػة

 ,الجزء الخامس  ,الخزائن الروحانية جٕٔ ص ٕٖ٘ ) .
وى ػ ا ا ػ ب صػػريح بينَّػػو النبػػي صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم فػػي قولػػو  " :وال ػ ي نفسػػي بيػػده
حكمػا عػدالً  " ...الحػديث  ,واليوجػد ابػن مػريم إال
ليوشػكن أف ينػزؿ فػيكم ابػن مػريم ً

سيدنا عيسى عليو الصالة والسالـ ال ي وعظ وبشر بين بني إسرائيل .

وإذا نَػػر القػػاريء إلػػى قػػوؿ الغػػالـ  ( :إلف عيسػػى ال ػ ي سيسػػمى نبيًػػا  .....ىػػو غيػػر

عيسػى الػ ي اػاف فػي بنػي إسػرائيل ) يحمػل فػي طياتػو أف اسػم غػالـ أحمػد " عيسػى "

أيضػػا  ,وى ػ ا مػػا ذؿ فيػػو وأخطػػأ  ,ويػػأبى اهلل إال أف ي ػ ؿ مػػن عصػػاه  ,وربمػػا بعػػد قػػراءة
ً

أتبػػاع غػػالـ أحمػػد له ػ ا المقػػاؿ ألولػػوا الػػن امػػا فعلػػوا فػػي مسػػألة عػػودة المسػػيح

أيضا !
والمهدي عليهما السالـ  ,ولزعموا أف غالـ أحمد اسمو عيسى ً
ٕ -قػػاؿ صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم فػػي تتمػػة االمػػو الشػػريف  ... " :فيكسػػر الصػػليب ,
ويقتل الخنزير  ,ويضع الحرب  "...الحديث  ,فهل ى ا ما رأيناه من ميرزا غالـ أحمػد
أـ على النقيض ؟! أاسر غالـ أحمد الصليب أو قتل الخنزير ؟!

ىامػا  ,ىػػو أف المسػػيح
إف اسػر الصػػليب علػى يػػد المسػيح عليػػو السػػالـ يحمػل مػػدلوالً ً
عليو السالـ لن يوالي عباد الصليب  ,فهل ى ا ما فعلو ميرزا غالـ أحمد ؟!

* إلغاء الجهاد !
يقوؿ غالـ أحمد  " :ال يمكنني أف أقوـ بعملي ى ا خير قياـ في مكة وال فػي المدينػة

وال فػي الػػروـ وال فػي الشػػاـ وال فػي فػػارس وال فػي اابػػل ولكػػن تحػػت ىػ ه الحكومػػة
التي ادعوا لها دائما بالمجد واإلنتصار " !!( " تبلير الرسالة ج ٙص . ) " ٜٙ
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ػحا للحكومػػة
أيضػػا  ( :وإنػػي ألقػػوؿ وأدع ػي أنن ػي أاثػػر المسػػلمين
ويقػػوؿ ً
ً
اخالص ػا ونصػ ً
البريطانيػػة  ,ألف ىنػػاؾ أالأػػة أمػػور قػػد جعلتن ػي أرتفػػع ف ػي اخالص ػي لتػػك الحكومػػة إلػػى

الدرجػػة األولػػى  ,وأوؿ تلػػك األمػػور  :نفػػوذ المغفػػور لػػو والػػدي  ,وأانيهمػػا  :أيػػادى ىػ ه
الحكومة العالية  ,وأالثها  :اإللهػاـ مػن اهلل تعػالى  ( ) -! -تريػاؽ القلػوب ص , ٖٜٓ
ٖٓٔ ) .
ولقػػد ذاػػر النبػػي عليػػو الصػػالة والسػػالـ أنػػو عنػػد عػػودة المسػػيح عليػػو الصػػالة والسػػالـ
سيضع الحرب  ,بمعنى أف عهده سيكوف عهد سالـ وأمن ولهػور البراػات  ,لكػن ىػ ا
بعد أف ينهي عدة معارؾ مع الدجاؿ وأتباعػو  ,امػا جػاء فػي حػديث النػواس بػن سػمعاف
الطويل فػي صػحيح مسػلم فػي ذاػر الػدجاؿ ونػزوؿ عيسػى عليػو السػالـ وخػروج يػأجوج
ومأجوج في زمن عيسى عليو السالـ ودعائو عليهم وىالاهم !
لكػػن غػػالـ أحمػػد اسػػتغل ىػ ا األمػػر فػػي أف يػػدعي أنػػو بنػػزوؿ المسػػيح ستوضػػع الحػػرب
بمعنى إلغاء الجهاد  ,وذلك الو خدمة ألتباع الدجاؿ !
يقوؿ غالـ أحمد  " :وإني لعلى يقين بأنو بقدر ما يكثر أتبػاعي يقػل المعتقػدوف بمسػألة
الجهاد ,فإنو مجرد اإليماف بي ىو انكار للجهاد " ( تبلير الرسالة ج ٚص.) ٔٚ
أيضا  " :والمأموؿ من الحكومة أف تعامػل ىػ ه األسػرة ( يعنػي أسػرتو ) التػي ىػى
ويقوؿ ً
مػن غػرس اإلنجليػز أنفسػهم ومػن صػػنائعهم بكػل حػزـ و احتيػاط وتحقيػق رعايػة وتوصػي

رجاؿ حكومتها أف تعاملني وجماعتي بعطف خاص ورعاية فائقة  ( "...تبلير الرسػالة ج
 ٚص . ) ٕ٘ – ٜٔ
أيضا  " :لقد ألفت عشرات من الكتب العربية والفارسية واألردرية أأبت فيها أنو
ويقوؿ ً

ال يحػػل الجهػػاد أصػالً ضػػد الحكومػػة اإلنجليزيػة التػي أحسػػنت إلينػػا  ,بػػل بػػالعكس مػػن
ذلك  ,يجب على ال مسلم أف يطيع ىػ ه الحكومػة بكػل اخػالص  ,وقػد انفقػت علػى
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طبػػع ى ػ ه الكتػػب أمػػواالً ابيػػرة  ,وأرسػػلتها إلػػى الػػبالد اإلسػػالمية ,وأنػػا عػػارؼ أف ى ػ ه

اخالصػا لهػ ه الحكومػة والنصػح لهػا
البالد ( الهند) واوف أتباعي جماعة تفيض قلوبهم
ً

 ,انهم على جانب عَيم من اإلخالص  ,وأنا أعتقد أنهم براة له ه البالد  .ومخلصوف
له ه الحكومة ومتفانوف في خدمتها " ( من رسالة مقدمة إلى الحكومػة اإلنجليزيػة بقلػم
غالـ أحمد  ,القاديانية نشأتها وتطورىا ص ٖٓٔ ) .
ويقوؿ أيضا  " :لقد قضيت عمري في تأييد الحكومة اإلنجليزيػة ونصػرتها  ,وقػد ألفػت
في منع الجهاد ووجػوب طاعػة أولػى األمػر اإلنجليػز مػن الكتػب واإلعالنػات والنشػرات
ما لو جمع بعضها إلى بعض لمأل خمسين خزانة  ,وقػد نشػرت جميػع ىػ ه الكتػب فػي
ال ػػبالد اإلس ػػالمية ومص ػػر والش ػػاـ وتراي ػػا  ,وا ػػاف ى ػػدفي دائم ػػا أف يص ػػبح المس ػػلموف
مخلص ػػين لهػ ػ ه الحكوم ػػة  ,وتمح ػػى م ػػن قل ػػوبهم قصػ ػ

المه ػػدي الس ػػفاؾ والمس ػػيح

السػػفاح واألحكػػاـ التػػي تبعػػث فػػيهم عاطفػػة الجهػػاد وتفسػػد قلػػوب الحمقػػى " ( تريػػاؽ
القلوب ص ٕٔ ) .
ويقوؿ أيضا  " :ىا قد انتهت الحروب الدينية حسبما ااف م اورا في األحاديث النبوية
من أف المسيح إذا نزؿ وضع الحرب  ,وبناء عليو  ,فالقتاؿ في سبيل الدين اليوـ حراـ
 ,وال ػ ي يشػػهر السػػيف اآلف باسػػم الػػدين ويسػػمي نفسػػو غازيػػا ويقتػػل الكفػػار  ,فإنمػػا

يعصي اهلل ورسولو " ( الخطبة اإللهامية ص . ) ٜ

ويقوؿ في موضع آخر  " :لقد ألغي الجهاد في عصر المسيح الموعود إلغاء باتػا  ,لقػد
آف أف تفتح أبواب السماء وقد عطل الجهاد في األرض وتوقفت الحروب اما جاء في
األحاديث ,إف الجهاد لدين يحرـ في عهد المسيح " ( األربعين ص . ) ٜٜٔ
أػػم لخػ

موقفػػو وموقػػف أتباعػػو مػػن قضػػية الجهػػاد فقػػاؿ  " :إف الفرقػػة اإلسػػالمية التػػي

قلػػدني اهلل إمامتهػػا وسػػيادتها  ,تمتػػاز بأنهػػا ال تػػرى الجهػػاد بالسػػيف وال تنتَػػره  ,بػػل إف
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الفئة المباراة ال تستحلو سرا ااف أـ عالنية وتحرمو تحريمػا باتػا " ( األربعػين ص ٔٔ )
.
ففي ى ا الوقت العصيب ال ي اانت تمر بو اآلمة اإلسالمية التي اانت أحوج ما تكوف
إلػػى داعيػػة يوحػػد شػػملها ويوحػػد صػػفوفها ضػػد العػػدو الغاضػػب  ,انبعػػث ذلػػك الصػػوت
المميت القاتل لقوى األمػة  ,مطالبػا بإبطػاؿ الجهػاد بػدال مػن بعػث األمػة وجمػع شػملها
وتعبئتها ضد المعتدين !
ولقد عبر الزعيم الهندي نهرو عن الدور التخريبي ال ي قػاـ بػو الغػالـ وجماعتػو لخدمػة
األىػػداؼ اإلسػػتعمارية حيػػث قػػاؿ بعػػد عودتػػو مػػن بريطانيػػا  " :إننػػي فػػي سػػفري ى ػ ا
أخ ػ ت درسػػا جديػػدا  ,وىػػو أننػػا إذا أردنػػا أف نضػػعف قػػوة بريطانيػػا فػػي الهنػػد علينػػا أف
نضعف الجماعة القاديانية " ( د.أحمد عوؼ  :القاديانية  ,الخطر الػ ي يهػدد اإلسػالـ
ص ٔٓٔ ) .
ٖ -ذاػػر النبػػي صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم فػػي تتمػػة الحػػديث مػػا سػيحدث فػػي عهػػد عيسػػى
عليػػو السػػالـ  " :ويفػػيض المػػاؿ  ,حتػػى ال يقبلػػو أحػػد "  ,وىػ ا مػػن برااتػػو عليػػو السػػالـ
لخدمػػة مصػػالح المسػػلمين يومئ ػ  ,فهػػل رأينػػا ى ػ ا مػػن غػػالـ أحمػػد أـ رأينػػا أنػػو يجمػػع
الماؿ ليعيى حياة الترؼ والب خ ال لخدمة المصالح العامة للمسلمين ؟!
يقوؿ غالـ أحمد  " :ولكن اهلل ال ي يرفع الفقػراء مػن الحضػيض قػد أخػ بيػدي  ,وأنػا
أؤاػد أف مػػا جػػاءني مػن الػػوارد ومػػن اإلعانػػات والتبرعػػات إلػػى ىػ ا الوقػػت ال يقػػل عػػن
أالأمائة ألف روبية وربما يزيد على ذلك  ,وانهالت على الهدايا اأنها بحر تهي فى ال
أمواجػػا  ...ا ػ لك تػػأتي له ػ ا العبػػد مػػن اػػل طػػرؼ تحػػائف وىػػدايا وأمػػواؿ  ,وأنػػواع
آف ً
له ه األشياء " (اإلستفتاء صٕ٘) .
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ولقػػد اانػػت جماعتػػو تقتطػػع مػػن أموالهػػا إلرسػػالها لػػو  ,وقػػد شػػهد ب ػ لك " سػػرور شػػاه
القادياني" في اتابو " اشف اإلختالؼ " .
ٗ -صفة عيسى عليو السالـ التي جاءت في األحاديث النبوية الشريفة تفيد أنو رجل ,
مربوع القامة  ,ليس بالطويل وال بالقصير  ,أحمر  ,جعد  ,عريض الصدر سبط الشعر ,
اأنمػػا يخػػرج مػػن ديمػػاس ( أي حمػػاـ ) لػػو لِػػمة ( أي شػػعره يجػػاوز شػػحمة أذنيػػو ) قػػد
رجلَّها تمأل ما بين منكبيو .

أما غالـ أحمد فحسبنا ى ه الصورة لو  ,فأجيبونا أيهػا القاديانيػة الغالميػة  ,ىػل ىػ ا مػا
وصفو النبي صلى اهلل عليو وسلم ؟!

نقال عن موقع القاديانية على شبكة المعلومات الدولية
٘ -ذار النبي صلى اهلل عليو وسػلم فػي حػديث النػواس بػن سػمعاف فػي صػحيح مسػلم
أف المسػػيح عليػػو الصػػالة والسػػالـ  " :ينػػزؿ عنػػد المنػػارة البيضػػاء شػػرقي دمشػػق  ,بػػين
واضعا افيو على أجنحة ملكين "  .فهل نزؿ ميرزا غالـ أحمػد عنػد المنػارة
مهرودتين ً ,

البيضاء شرقي دمشق على الوصف ال ي بينو ال ي ال ينطػق عػن الهػوى ؟ أـ أف دعوتػو

اانت في قادياف بالهند ؟
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 -ٙلقد وردت أحاديث اثيرة فيها نزوؿ المسيح عليو السالـ  ,نزوالً حقي ًقا ال مثيليًػا ,

وأف النازؿ ىو المسيح عيسى بن مريم ال ي بشر بين بني إسػرائيل ال غيػره  ,وقػد سػرد

أاثر ى ه األحاديث في ذلك ابػن اثيػر رحمػو اهلل فػي تفسػيره لقػوؿ اهلل تبػارؾ وتعػالى :
{وإِف نمن أ َْى ِل ال ِ
ْكتَ ِ
اب إِالَّ لَيُػ ْاِمنَ َّن بِ ِو قَػ ْب َل َم ْوتِِو َويَػ ْوَـ ال ِْقيَ َام ِة يَ ُكو ُف َعلَ ْػي ِه ْم َش ِهيداًنالنسػاء
َ ْ

 , ٜٔ٘ومنها حديث رواه البخاري ومسلم في صػحيحيهما عػن أبػي ىريػرة وفيػو  :فػتح
القسطنطينية أم خروج الدجاؿ  ,وبعده نزوؿ عيسى وقت إقامة الصالة .

اما أخرج ابن ماجة عن أبي أمامة البػاىلي أف أـ شػريك بنػت أبػي العكػر سػألت رسػوؿ
اهلل صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم عػػن حػػاؿ المسػػلمين أأنػػاء قتنػػة الػػدجاؿ فقػػاؿ صػػلى اهلل عليػػو
وسلم :
"ىػػم يومئ ػ قليػػل وجلهػػم ببيػػت المقػػدس وإمػػامهم رجػػل صػػالح فبينمػػا إمػػامهم قػػد تقػػدـ
يصػػلي بهػػم الصػػبح إذ نػػزؿ علػػيهم عيسػػى ابػػن مػػريم الصػػبح فرجػػع ذلػػك اإلمػػاـ يػػنك
يمشػػي القهقػػرى ليتقػػدـ عيسػػى يصػػلي بالنػػاس فيضػػع عيسػػى يػػده بػػين اتفيػو أػػم يقػػوؿ لػػو
تقدـ فصل فإنها لك أقيمت فيصلي بهم إمامهم " .
أيضا ما رواه اإلماـ أحمد عػن ابػن مسػعود وفيػو  " :أف األنبيػاء تػ ااروا السػاعة
وا لك ً

فقاؿ عيسى عليو السػالـ  :أمػا وجبتهػا فػال يعلمهػا أحػد إال اهلل ذلػك  ,وفيمػا عهػد إلػي

ربي عز وجل أف الدجاؿ خارج  ,ومعي قضيباف فإذا رآنػي ذاب امػا يػ وب الرصػاص ,
ػافرا فتعػػاؿ فاقتلػػو ,
فيهلكػػو اهلل حتػػى إف الحجػػر والشػػجر ليقػػوؿ يػػا مسػػلم إف تحتػػي اػ ً

فػػيهلكهم اهلل أػػم يرجػػع النػػاس إلػػى بالدىػػم وأوطػػانهم قػػاؿ فعنػػد ذلػػك يخػػرج يػػأجوج

ومأجوج وىم من ال حدب ينسلوف فيطئوف بالدىم ال يأتوف على شيء إال أىلكػوه وال
يمروف علػى مػاء إال شػربوه أػم يرجػع النػاس إلػي فيشػكونهم فػأدعو اهلل علػيهم فػيهلكهم
اهلل ويميػػتهم حتػػى تجػػوى األرض مػػن نػػتن ريحهػػم  ,فينػػزؿ اهلل عػػز وجػػل المطػػر فتجػػرؼ
أجسادىم حتى يق فهم في البحر " .
http://www.anti-ahmadiyya.org

فأين ى ا من سيرة الغالـ ؟!
 -ٚيقوؿ النبي صلى اهلل عليو وسلم فيما رواه أبو داود فػي سػننو  ( :لػيس بينػي وبينػو
نبي  -يعني عيسى  -وإنو نازؿ فإذا رأيتموه فػاعرفوه رجػل مربػوع إلػى الحمػرة والبيػاض
بػػين ممصػػرتين اػػأف رأسػػو يقطػػر وإف لػػم يصػػبو بلػػل فيقاتػػل النػػاس علػػى اإلسػػالـ فيػػدؽ
الصػػليب ويقتػػل الخنزيػػر ويضػػع الجزيػػة ويهلػػك اهلل فػػي زمانػػو الملػػل الهػػا إال اإلسػػالـ

ويهل ػػك المس ػػيح ال ػػدجاؿ فيمك ػػث ف ػػي األرض أربع ػػين سػ ػنة أ ػػم يت ػػوفى فيص ػػلي علي ػػو
المسلموف).
وىػ ا الغػػالـ لػػم يكسػػر صػػليبًا ولػػم يقتػػل خنزيػ ًػرا  ,ولػػم يهلػػك اهلل الملػػل فػػي زمانػػو  ,بػػل
علػى النقػيض مػن ذلػك  ,بػل ازدادت شػواة أىػل الكفػر فػي زمانػو  ,فػإف دوؿ البلقػاف

النصػػرانية فػػي عهػػده م ػا لهػػروا علػػى العثمػػانيين فػػي مكػػاف إال وأسػػرفوا فػػي قتػػل الكبػػار
والصػػغار  ,والنسػػاء واألطفػػاؿ  ,ونسػػف ديػػارىم بالػػديناميت أو إحػػراقهم بالنػػار  ,بعػػد
سلب األمواؿ وىتػك األعػراض  ,وقػد اػاف اػل ىػ ا يُعمػل باسػم الصػليب ورفػع شػأنو ,

فأين القادياني مما ورد من اسر المسيح عليو السالـ للصليب  ,وما ااف القادياني إال

خاضػ ًػعا لدولػػة مػػن دوؿ الصػػليب ( بريطانيػا )  ,امػػا أنػػو مػػات عػػن عمػػر ينػػاىز التاسػػعة
عامػا فػي حػين أف النبػي صػلى اهلل عليػو وسػلم أخبػر أف المسػيح عليػو السػالـ
والسػتين ً

سيموت عن عمر يناىز أربعين سنة !

( ملحولة  :ىناؾ روايات تشير إلى أف المسيح عليػو السػالـ سػيمكث فػي األرض بعػد
عودتو سبع سنين  ,وى ا ال يتعػارض مػع الروايػات التػي ذاػر فيهػا النبػي صػلى اهلل عليػو
وسلم أف فترة مكوث المسيح عليو السالـ فػي األرض أربعػوف سػنة  ,ألنػو عليػو السػالـ
رفػػع وىػػو ابػػن أػ ٍ
ػالث وأالأػػين سػػنة وسػػيمكث بعػػد عودتػػو سػػبع سػػنين فيكػػوف المجمػػوع
أربعين سنة ) .
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 -ٛيػرتبط بالنقػاط السػػابقة نتيجػة ىامػػة وىػى  :أف المسػيح ينػػزؿ وال يولػد  ,ألف معَػػم
األحاديث النبوية الواردة في نزوؿ المسيح ال تترؾ مجاال لشػخ

يولػد فػي ىػ ا الػزمن

من بطن أمو ونطفة والد أم يقوـ بين الناس يدعي أنو ذلك المسػيح الػ ي أخبػر بمجيئػو
سيدنا وموالنا محمد صلى اهلل عليو وسلم  ,وإنما الػ ي تػدؿ علػى نزولػو داللػة واضػحة
قاطعة  ,ىو عيسػى ( عليػو السػالـ ) ذلػك المسػيح الػ ي ولػد قبػل أاثػر مػن ألفػي سػنة

من بطن مريم عليها السالـ بغير أب .

 -ٜمػػن النقػػاط السػػابقة أيضػػا يَهػػر مػػن صػػريح أقػػواؿ النبػػي صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم أف
المسػػيح ينػػزؿ فقػػط لقمػػع فتنػػة الػػدجاؿ  ,حيػػث يػػدخل فػػي جماعػػة المسػػلمين ويسػػلم
بقيػػادة مػػن يكػػوف فػػي زمانػػو أميػػرا لهػػم ويشػػاراو فػػي مهمػػة قمػػع فتنػػة المسػػيح الػػدجاؿ ,
واألمير اإلماـ الم اور في الروايات ىػو المهػدي عليػو السػالـ  ,وقػد ورد ذلػك صػريحا
فػي مسػػند الحػػارث بػػن أسػػامة بسػػنده عػن جػػابر بػػن عبػػد اهلل  :قػػاؿ رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل
عليو وسلم  " :ينزؿ عيسى بن مريم  ,فيقوؿ أميرىم المهدي تعاؿ صل بنا  ,فيقػوؿ ال
 ,إف بعضهم أمير بعض تكرمة اهلل له ه األمة "  .قاؿ ابن القيم  :إسناده جيد ( .المنار
المنيف البن القيم ص . )ٔٗٚ
فهل دخل غالـ أحمد في جماعة المسلمين أـ أراد تفريق الجماعة خدمة للصلبيين ؟!
يقػػوؿ نجػػل الغػػالـ وخليفتػػو " بشػػير الػػدين محمػػود " معلنػػا إنشػػقاؽ الغػػالـ وأتباعػػو عػػن
جماعة المسلمين  " :من الواجب علينا أال نعتقد بإسػالـ غيػر األحمػديين  ,وأال نصػلي
خلفهم  ,إذ أنهم عندنا اػافروف بنبػي مػن أنبيػاء اهلل – يعنػي الغػالـ – " ( أنػوار خالفػت
ص .) ٜٛ
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ويق ػػوؿ " بش ػػير ال ػػدين محم ػػود "  ( :وق ػػد أب ػػدى المس ػػيح الموع ػػود – يعن ػػي الغ ػػالـ –
سخطو العَيم على أحمدي يريد أف يزوج ابنتو من رجال من غيػر األحمػديين  ...أػم إف
ى ػ ا الرجػػل زوج ابنتػػو بعػػد وفػػاة المسػػيح الموعػػود رجػػال مػػن غيػػر األحمػػديين  ,فعزلػػو
الخليفة األوؿ عن إمامة األحمديين  ,ولم تقبل لو توبة في ست سنين مػن سػني خالفتػو
مع أنو لم يزؿ يتوب من فعلتو مرة بعد مرة ) ( أنوار خالفت ص ٗ. ) ٜ
ويقػػوؿ أيضػػا  ( :إف جمي ػػع المسػػلمين الػ ػ ين اشػػتراوا فػػي مبايع ػػة المسػػيح الموع ػػود ,

اافروف خارجوف عن دائرة اإلسػالـ  ,ولػو اػانوا لػم يسػمعوا باسػم المسػيح الموعػود ) (
مرآة الصدؽ ص ٖ٘ ) .
امػػا أف النػػالر إلػػى األحاديػػث الشػػريفة يجػػد أف المهػػدي عليػػو السػػالـ لػػو شخصػػيتو
المسػػتقلة ,وأعمالػػو المميػػزة  ,واػ ا المسػػيح عليػػو السػػالـ  ,لكػػن غػػالـ أحمػػد زعػػم أنػػو
المسيح الموعود والمهدي في نفس الوقػت  ,فػي حػين أف النبػي عليػو الصػالة والسػالـ
بين أف المسيح والمهدي عليهما السالـ شخصاف مختلفاف !
وقػػد اسػػتدؿ الغالميػػة بحػػديث  " :ال المهػػدي إال عيسػػى "  .وىػػاالء األحمديػػة أتبػػاع
الغػػالـ يسػػتدلوف باألحاديػػث وفػػق األىػػواء واألغػػراض  ,وال ينَػػروف إلػػى أقػػواؿ علمػػاء
الجرح والتعديل !
إف مػػن الض ػػالؿ البػ ػينن والخط ػػأ الواض ػػح اعتقػػاد أف عيس ػػى علي ػػو الس ػػالـ ى ػػو المه ػػدي
المنتَر ,والحديث الم اور ال يصح  ,بػل ىػو حػديث منكػر  ,حكػم بنكارتػو جمػع مػن
األئمة ,منهم النسائي وال ىبي واأللباني ,وضعفو الحاام والبيهقي والقرطبػي وابػن تيميػة
 ,بػػل حكػػم بوضػػعو الص ػنعاني  ( .انَػػر :منهػػاج السػػنة  ,ٕ٘ٙ/ٛوالصػػواعق المحرقػػة
للهيتمي ٕ ,ٗٚٙ/والسلسلة الضعيفة  , ٚٚوسيأتي بياف ذلك ) .
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ٓٔ -لهػػر مػػن األحاديػػث الشػػريفة أيضػػا أف المسػػيح عليػػو السػػالـ عنػػدما ينػػزؿ ال يػػاـ
الناس في الصالة بل يصلي خلف إمامهم حتى ال يَن الَانوف أنو تولى المنصب ال ي
ااف عليو قبل مبعث النبػي صػلى اهلل عليػو وسػلم  ,وحتػى يقطػع اػل شػبهة بأنػو قػد نػزؿ
السػػتنئناؼ واجبػػات النبػػوة فػػي عهػػده السػػابق  .فػػي حػػين أف ى ػ ا الغػػالـ زعػػم فػػي غيػػر
موضع من اتبو أنو صاحب شريعة  ,وأمر ونهي  ,وأنو نبػي مسػتقل  ,وسػيأتي بيػاف ذلػك
.
امػػا أنػػو مػػن المعلػػوـ مػػن ديػػن محمػػد صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم  ,أف اهلل تبػارؾ وتعػػالى قػػد
أامػػل لػػو الػػدين  ,ليكػػوف الرسػػالة الخاتمػػة  ,ومػػنه حيػػاة  ,ومػػن زعػػم أنػػو آتػػى ليكمػػل
الدين بعد رسالة محمد صلى اهلل عليو وسلم فلقد اتهػم اهلل بالكػ ب علػى خلقػو  ,قػاؿ
ػت َعلَػ ْػي ُكم نِ ْعمتِػػي ور ِ
ت لَ ُكػ ُػم ا ِإل ْس ػالَ َـ
ضػػي ُ
ػت لَ ُكػ ْػم ِديػػنَ ُك ْم َوأَتْ َم ْمػ ُ
تعػػالى  { :الْيَ ػ ْػوَـ أَ ْا َم ْلػ ُ
ْ َ ََ
ِديناًنالمائدةٖ.
بل واتهم النبي صلى اهلل عليو وسلم بالخيانة والتقصير في الػبالغ عػن ربػو  ,ألػيس ىػو
القائل صلى اهلل عليو وسلم  " :ترات فيكم مػا إف تمسػكتم بػو لػن تضػلوا بعػدي أبػدا ,
اتاب اهلل وسنتي " ( أخرجو الحاام في المستدرؾ ) .
ولقػػد اته ػم ى ػ ا الغػػالـ اهلل ورسػػولو علػػى النحػػو ال ػ ي ذارنػػاه  ,فػػزعم النبػػوة وأنػػو جػػاء
إللهار اإلسالـ وصدؽ النبي عليو الصالة والسالـ ( الخزائن الروحانية ٖٕ .)ٖٗٔ /
وقد استغل الغالـ ى ه الدعوى فبدؿ وغيّر  ,وزعم شريعة مػا أنػزؿ اهلل بهػا مػن سػلطاف,
بل جعل اإلسالـ دين التأويل والتبديل  ,وأراد ىدـ السنة المطهرة  ,بتأويالتػو الفاسػدة,

وبوحيو الشيطاني !
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يقوؿ العالمة  /محمد رشيد رضا  ( :غالـ أحمد القادياني ىػ ا ال يوأػق بنقلػو وال بعقلػو
اما يعلم من اتبو المتناقضة  ,وقد ااف يدعي أنو ىو المسيح عيسى ابػن مػريم – عليػو
السالـ – التي أنبأت بأنو سينزؿ في آخر الزماف من السماء وأنو يوحى إليو  ,ونشر من
اثيرا من النثر والشعر السخيف  ,ويتأوؿ األحاديث الواردة في
وحيو الشيطاني في اتبو ً

المسػػيح تػػأويالت ال تقبلهػػا اللغػػة العربيػػة أف تػػدخل فػػي بػػاب مػػن أبػػواب الحقيقػػة وال

المجاز وال الكناية  ,وإنما عنى بما نقلو عن مقبرة اشمير  ,ألنػو يسػتدؿ بػو علػى زعمػو

أنو ىو المسػيح المنتَػر  ,وقػد فنػدت دعػواه الخرافيػة فػي مقػاالت نشػرىا فػي المنػار ,
ااف لها تأأير عَيم في الهند  ,ونقلتها الجرائد وترجمتها  ,واضطر ىو إلػى الػرد عليهػا

بل الهجػاء لػي بوحيػو الشػيطاني بمػا يسػخر منػو العقػالء  ,واػاف داعيػة للدولػة البريطانيػة
يمػػدحها ويقػػوؿ بوجػػود حبهػػا والخضػػوع لهػػا وتحػػريم عصػػيانها والخػػروج عليهػػا  ,وبه ػ ا
تيسػػر لػػو جمػػع أػػروة ابيػػرة وعصػػبية وأتبػػاع يفرقػػوف المػػة المسػػلمين ويػػدعوف النػػاس إلػػى
اإليماف بنبوتو ومسيحيتو  ,وقد أفتى علماء المسلمين بكفره وافػرىم افانػا اهلل شػرىم )
( عقيدة الصلب والفداء ص ٕٗ ) .
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الفصل الثاني
* الشريعة التي زعمها غالـ أحمد !
زعػػم غػػالـ أحمػػد أنػػو رسػػوؿ مرسػػل مػػن عنػػد اهلل وأف ش ػريعتو ال تخػػالف شػػريعة رسػػوؿ
اإلسالـ صلى اهلل عليو وسلم  ,وأف نبوتو من براات فيوض النبػي صػلى اهلل عليػو وسػلم

( الخزائن ٖٕ. ) ٖٗٔ/
سريعا ما ذىبت أدراج الرياح خاصة بعد أف نشر م ىبو الباطني !
لكن دعواه ً
لقػػد بينػػت األحاديػػث الشػػريفة المتػػواترة فػػي نػػزوؿ عيسػػى عليػػو الصػػالة والسػػالـ أنػػو لػػن
يأتي بأي شرع جديد بل سيأتي تحت لواء محمد صلى اهلل عليو وسلم  ,ولػ لك ادعػى
ميزرا غالـ أحمد في بداية دعوتو أنو لم يأت بشػرع جديػد  ,لكػن بعػد أف وجػد لدعوتػو
عقوالً خربة ماىلة لقبولها  ,وبدأ نجمو في اإلزدىار  ,اشف عن حقيقػة دعػواه  ,وأخػ
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يهػ ي بوحيػػو الشػػيطاني  ,فأخضػع القػػرآف والسػػنة للتأويػػل الفاسػد  ,وألغػػى الجهػػاد ضػػد
اإلنجليز ,وجعل اإليماف بو مدار النجاة في اآلخرة .
يقوؿ غػالـ أحمػد  " :إننػا نخػالف المسػلمين فػي اػل شػيء  ,فػي اهلل  ,فػي الرسػوؿ –
صلى اهلل عليو وسلم  , -في القرآف  ,في الصػالة  ,فػي الصػوـ  ,فػي الحػ ,والزاػاة "
(صحيفة " الفضل " عدد ٖٓ يوليو ٖٜٔٔـ  ,وىى لساف حالهم ) .
ويقوؿ أيضا  ( :إف وحيي يشتمل على األمر والنهي ) ( األربعين رقم ٗ ص . ) ٙ
ويقػػوؿ أيضػػا  ( :إننػػي أتلقػػى الػػوحي التش ػريعي أيضػػا ) ( مجموعػػة الخػػزائن الروحانيػػة -
الشيطانية  -جزء  ٔٚص ٖ٘ٗ ) .
لقػػد بػػدأ غػػالـ أحمػػد دعوتػػو مػػن خػػالؿ اتػػاب " بػراىين أحمديػػة " والػ ي زعػػم فيػػو  :أف
الروضة اإلنسػانية اانػت ال تػزاؿ ناقصػة وقػد تمػت بأوراقهػا وأأمارىػا بقدومػو  ( .بػراىين
أحمدية ج٘ صٖٔٔ ) .
ويقػػوؿ فػػي اػ ب واضػػح  ,وشػػطح ناضػػح  ( :لقػػد أعطيػػت نصػػيبا مػػن جميػػع الحػػوادث
والصفات التي اانت لجميع األنبياء  ,سواء اانوا من بني إسرائيل أو مػن بنػي إسػماعيل
 ,ومػػا مػػن نبػػي إال أوتيػػت قسػػطا مػػن أحوالػػو وحوادأػػو  ...لقػػد أراد اهلل أف يتمثػػل جميػػع
األنبيػػاء والمرسػػلين فػػي شػػخ

رجػػل واحػػد وإنػػي ذلػػك الرجػػل ) ( المصػػدر السػػابق ص

. ) ٜٓ , ٜٛ
ويقػػوؿ أيضػػا  ( :إف اهلل بعػػث فػػي ىػ ه األمػػة مسػػيحا موعػػودا ىػػو أعلػػى مرتبػػة وشػػأنا مػػن
المسػيح السػابق  ,والػ ي نفسػي بيػده لػو اػاف المسػيح ابػن مػريم فػي زمنػي لمػا اسػتطاع
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إنجاز ما أستطيع إنجازه  ,ولما قدر على إلهار آيات تَهر مني ) ( الخزائن الشػيطانية
جٕٕ ص ٕ٘ٔ ) .
أم أخ بعد ذلك من خالؿ اتبو في أف يزعم أنو آتى على شريعة محمد صلى اهلل عليػو
وسلم  ,وسنستعرض بعضا مما جػاء فػي شػريعتو المخالفػة لهػدي القػرآف الكػريم والسػنة
النبوية.

ٔ -خاتم النبيين وبياف زيف عقيدتهم !
يزعم غالـ أحمد أف النبػوة لػم تخػتم بمبعػث النبػي محمػد صػلى اهلل عليػو وسػلم  ,وفػي
ى ه الدعوى الك ب الواضح على اهلل تبارؾ وتعالى ورسولو صلى اهلل عليػو وسػلم  .بػل
ويزعموف أف السيدة عائشة رضواف اهلل عليها قالت  " :قولوا خػاتم النبيػين وال تقولػوا ال
نبي بعده "  .وى ا ا ب على السيدة عائشة !
يقػوؿ الغػالـ " :فػاعلموا يقينػاً أف وسػيلة العرفػػاف الكامػل ىػي الػوحي الربػاني الػ ي أوتيػػو
أنبيػػاء اهلل األطهػػار  ,أػػم مػػن بعػػدىم لػػم يُػػرد اهلل أف يوصػػد بػػاب الػػوحي فػػي المسػػتقبل

فيهلػػك العػػالم  ,بػػل إف أبػػواب وحيػػو ومكالمتػػو سػػبحانو لمفتوحػػة إلػػى األبػػد "( فلسػػفة

تعاليم اإلسالـ ص ٓٗٔ).
ويقوؿ الك اب األشر غالـ أحمد  " :إف رؤية اهلل في الدنيا إنما ىػي أف يكلػم اإلنسػاف
ربػو بحيػث يتػاح للعبػد أف يكػوف بينػو وبػين اهلل مثػل السػااؿ والجػواب مػرارا وفػي حالػة

يقَة تامة  ,حيث العبد يسػأؿ والػرب يجيػب ويتكػرر ىػ ا الحػوار بينػو وبػين اهلل سػااالً
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وجوابا حتى يبلر ى ا السااؿ والجواب عشػر مػرات علػى األقػل فػي مناسػبة واحػدة " (
فلسفة تعاليم اإلسالـ ص . ) ٖٔٙ
أم يعقب ى ا األفاؾ على ما سبق فػي نفػس الكتػاب " فلسػفة تعػاليم اإلسػالـ " تحػت
عنواف " :تشرؼ صاحب المقاؿ بمكالمة اهلل وخطابو "  .فيقوؿ  " :وإف مرتبة التشرؼ
بمخاطبة اهلل ومكالمتو التي فصلتها اآلف ميسرة لي بفضل اهلل وعنايتو " ( فلسفة تعاليم

اإلسالـ ص . )ٖٔٛ

ػوؿ اللَّ ِػو َو َخػاتَ َم
َح ٍػد نمػن نر َجػالِ ُك ْم َولَ ِكػن َّر ُس َ
يقوؿ اهلل تبارؾ وتعالى َّ :
{ما َاا َف ُم َح َّم ٌد أَبَا أ َ
النَّبِيني َن َوَاا َف اللَّوُ بِ ُك نل َش ْي ٍء َعلِيماً ناألحزابٓٗ .
وقد صرحت ى ه اآلية بأف النبوة والرسالة ختمت بسيد الخلػق صػلى اهلل عليػو وسػلم ,
وإنما ختمت النبوة بو  ,ألف اهلل شرع لو من الشػرائع مػا ينطبػق علػى مصػالح النػاس فػي
ال مكػاف وزمػاف  ,والقػرآف الكػريم لػم يػدع شػيئًا مػن أمهػات المصػالح إال جالّىػا  ,وال

مكرمة من أصوؿ الفضػائل إال أحياىػا  ,فتمػت الرسػاالت برسػالتو إلػى النػاس أجمعػين ,
ولهر مصداؽ ذلك بخيبة ال من ادعى النبوة بعده صػلى اهلل عليػو وسػلم إلػى أف يػرث
اهلل األرض مػػن عليهػػا  ,وعقيػػدة خػػتم النبػػوة بنبينػػا صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم مػػن القضػػايا
العقديػػة التػػي قررىػػا القػػرآف  ,وبينهػػا خيػػر األنػػاـ صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم  ,وأجمػػع عليهػػا

الصحب الكراـ ومن تبعهم بإحساف .
فمػػازاؿ المسػػلموف يعتقػػدوف من ػ مبعثػػو صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم وال يزالػػوف يعتقػػدوف إلػػى
اليوـ  ,أف محمدا صػلى اهلل عليػو وسػلم خػاتم النبيػين فػال نبػي وال رسػوؿ بعػده إلػى يػوـ
القيامػػة  ,وذلػػك المعنػػى الػ ي فهمػػو الصػػحابة رضػػواف اهلل علػػيهم جميعػػا  ,وىػػم لػ لك
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قػاتلوا اػل مػن ادعػػى النبػوة بعػد محمػػد صػلى اهلل عليػو وسػلم  ,وىػ ا ىػو المعنػى الػ ي
مػػازاؿ المسػػلموف يفهمونػػو فػػي جميػػع العصػػور المتعاقبػػة  ,فلػػم يقبلػػوا مػػن بػػين أنفسػػهم
رجال ادعى النبوة .
قاؿ الخطيب الشربيني  " :والحاصل أنو ال يأتي بعده صػلى اهلل عليػو وسػلم نبػي مطل ًقػا

بشرع جديد  ,وال يتجدد بعده صلى اهلل عليو وسػلم مطل ًقػا اسػتنباء  ,وىػ ه اآليػة مثبتػة
خاتما على أبلر وجو وأعَمو  ,وذلك أنها في سياؽ اإلنكار بإف يكوف بينو وبػين
لكونو ً

أحػػد مػػن رجػػالهم بنػػوة حقيقيػػة  ,أو مجازيػػة  ,ولػػو اانػػت بعػػده ألحػػد لػػم يكػػن ذلػػك إال

لولػػده ,وألف فائػػدة إأبػػات النبػػي تتمػػيم شػػيء لػػم يػػأت مػػن قبلػػو وقػػد حصػػل بػػو صػػلى اهلل
عليػػو وسػػلم التمػػاـ فلػػم يبػػق بعػػد ذلػػك مػراـ " ( السػػراج المنيػػر فػػي اإلعانػػة علػػى معرفػػة
بعض معاني االـ ربنا الحكيم ٖ. ) ٕٖٛ/
ويقوؿ عبد القاىر البغدادي  -رحمو اهلل " :-وقد تػواترت األخبػار عنػو بقولػو« :ال نبػي
بعدي» " ( أصوؿ الدين للبغدادي ص. ) ٔ٘ٛ
وسأذار اآلف بعض األحاديث النبوية الدالة على ختم النبوة والرسػالة بػو صػلى اهلل عليػو
وسػػلم  ,فمػػن ذلػػك مػػا أخرجػػو البخػػاري ومسػػلم وغيرىمػػا عػػن أبػػي ىريػػرة رضػػي اهلل عنػػو

قاؿ " :أُتي رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم بلحم ,فرفع إليو ال راع  -واانػت تعجبػو -
فنهس منها نهسة أم قاؿ« :أنا سيد الناس يوـ القيامة ,وىل تدروف مم ذلك؟» أم ذاػر
الشفاعة من بعض األنبياء واعت ارىم عن القياـ بها ,حتى ي ىب الناس إلى النبػي صػلى
اهلل عليو وسلم ويقولوف لػو« :يػا محمػد ,أنػت رسػوؿ اهلل ,وخػاتم األنبيػاء ,وقػد غفػر اهلل
لك ما تقدـ من ذنبك وما تأخر ,استغفر لنا إلى ربك. " »...
ففػػي ى ػ ا الحػػديث ن ػ

علػػى أف النبػػي صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم ىػػو خػػاتم األنبيػػاء  ,وأف

الناس في الموقف يعرفوف ذلك ويقولونو  ,أم إف عدـ إحالة النبي صلى اهلل عليو وسػلم
http://www.anti-ahmadiyya.org

الشفاعة إلى أحد بعده اما فعل من قبلو مػن األنبيػاء والمرسػلين يػدؿ علػى أنػو خػاتمهم
وليس بعده نبي غيره صلى اهلل عليو وسلم .
وقد ص َّػرح صػلى اهلل عليػو وسػلم بأنػو خػاتم النبيػين فػي أحاديػث أخػرى اثيػرة  ,منهػا مػا
رواه أوباف رضي اهلل عنو قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم «" :إف اهلل زوى لي

األرض» أو قػاؿ« :إف ربػي زوى لػي األرض ,فرأيػت مشػارقها ومغاربهػا ,وإف ملػك أمتػي
سػػيبلر مػػا زوى لػػي منهػػا ,وأعطيػػت الكنػػزين األحمػػر واألبػػيض . " »...إلػػى أف قػػاؿ " :

«وال تقػػوـ السػػاعة حتػػى تلحػػق قبائػػل مػػن أمتػػي بالمشػػراين ,وحتػػى تعبػػد قبائػػل مػػن أمتػػي
األوأاف ,وإنو سيكوف في أمتي ا ابوف أالأوف ,الهم يزعم أنو نبي ,وأنػا خػاتم النبيػين ال
نبػػي بعػػدي ,وال تػػزاؿ طائفػػة مػػن أمتػػي علػػى الحػػق لػػاىرين ال يضػػرىم مػػن خػػالفهم حتػػى
يأتي أمر اهلل» " ( .أخرجو أحمد والترم ي وأبو داود وابن ماجة ) .
وعػػن أبػػي ىريػػرة رضػػي اهلل عنػػو أف رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم قػػاؿ« " :ال تقػػوـ
الساعة حتى تقتتل فئتاف عَيمتاف تكػوف بينهمػا مقتلػة عَيمػة ,دعوتهمػا واحػدة ,وحتػى
يبعػػث دجػػالوف اػ ػ ابوف قريػػب مػػن أالأػػين الهػػم يػػزعم أنػػو رسػػوؿ اهلل ( " »...أخرج ػػو
البخاري ) .
ويالحظ أنو ذار في حديث أبي ىريرة «قريب مػن أالأػين» ,وفػي حػديث أوبػاف السػابق
جزـ بثالأين  .وقد جمػع بينهمػا ابػن حػزـ فقػاؿ " :إف روايػة الثالأػين بػالجزـ علػى طريػق
جبػػر الكسػػر  ,ويحتمػػل أف يكػػوف ال ػ ين يػػدعوف النبػػوة مػػنهم مػػا ذاػػر مػػن الثالأػػين أو
نحوىا ,وأف من زاد على العدد الم اور يكوف ا ابًا فقط لكن يدعو إلى الضاللة اغالة
الرافضة والباطنية وأىل الوحدة والحلولية  ,وسػائر الفػرؽ الػدعاة إلػى مػا يعلػم بالضػرورة
أنػػو خػػالؼ مػػا جػػاء بػػو محمػػد صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم " ( انَػػر  :مجلػػة التوحيػػد  ,العػػدد
ٖٓٗ ,شواؿ ٕٔٗٛىػ).
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وأخرج البخاري في صحيحو عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليػو
وسلم أنو قاؿ  " :اانت بنو إسرائيل تسوسهم األنبياء  ,الما ىلك نبي خلفو نبػي ,وأنػو
ال نبي بعػدي "  .وىػ ا الحػديث يبػين أف أنبيػاء بنػو إسػرائيل خلفػوا بعضػهم بعضػا  ,أمػا
النبي صلى اهلل عليو وسلم فال يخلفو نبي أبدا .
ولقد قاؿ صلى اهلل عليو وسلم  " :لو ااف بعػدي نبػي لكػاف عمػر بػن الخطػاب " ( رواه
الترم ي وحسنو  ,وصححو األلباني في الجامع الصغير ) .

فعلػػم مػػن ذلػػك الحػػديث أنػػو صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم ال نبػػي بعػػده  ,سػػواء اػػاف فػػي نفػػس
درجتػػو أو أقػػل مػػن درجتػػو  ,بػػل حتػػى ولػػو اػػاف مػػن أتباعػػو صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم  ,وإال
لكاف الفاروؽ أولى بالنبوة من الغالـ  ,فهو الملهم ال ي وافق الوحي رضي اهلل عنو !
وأخرج البخاري ومسلم وغيرىما عن أبي ىريرة أيضا أف النبي صلى اهلل عليو وسلم قاؿ
 " :إف مثلي ومثل األنبياء من قبلي امثل رجل بنى بيتا فأحسػنو وأجملػو إال موضػع لبنػة
من زاوية  ,فجعل الناس يطوفوف بو  ,ويعجبوف لو  ,ويقولوف  :ىال وضعت ى ه اللبنة ,
قاؿ :فأنا اللبنة  ,وأنا خاتم النبيين "  .وفي رواية مسلم عن جابر رضػي اهلل عنػو " :فأنػا
موضع اللبنة جئت فختمت األنبياء " .
وقد ترجم البخاري له ا الحديث بقولو « :بػاب خػاتم النبيػين صػلى اهلل عليػو وسػلم» ,
اما ترجم مسلم لو بقولو « :باب ذار اونو صلى اهلل عليو وسلم خػاتم النبيػين»  ,وفػي
الحديث ضرب األمثاؿ للتقريب لألفهاـ وفضػل النبػي صػلى اهلل عليػو وسػلم علػى سػائر
النبيين  ,وأف اهلل ختم بو المرسلين ,وأامل بو شرائع الدين .
وعػػن العربػػاض بػػن سػػارية رضػػي اهلل عنػػو قػػاؿ  :قػػاؿ رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم" :
« إني عبد اهلل لخاتم النبيػين ,وإف آدـ لمنجػدؿ فػي طينتػو ,وسػأنبئكم بػأوؿ ذلػك دعػوة
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أبي إبراىيم ,وبشارة عيسى بي ,ورؤيا أمي التي رأت ,وا لك أمهػات المػامنين تػرين» "
( أخرجو أحمد والحاام وابن حباف ) .
اما أخبر صلى اهلل عليو وسلم في أحاديث اثيرة أنو ال يوجد فاصل بينو وبين السػاعة,
وىػ ا يفيػػد أنػػو لػػيس بعػػده نبػي  ,ومػػن ذلػػك مػػا رواه البخػػاري وغيػره عػػن أنػػس بػػن مالػػك
رض ػػي اهلل عن ػػو ق ػػاؿ " :ق ػػاؿ رس ػػوؿ اهلل ص ػػلى اهلل علي ػػو وس ػػلم « :بعث ػػت أن ػػا والس ػػاعة

اهاتين» " .

قاؿ ابػن التػين " :اختلػف فػي معنػى قولػو« :اهػاتين» ,فقيػل امػا بػين السػبابة والوسػطى
في الطوؿ  ,وقيل المعنى :ليس بينو وبينها نبي" ( فتح الباري ٔٔ. ) ٖٜٗ/
وقػاؿ القرطبػي " :معنػػاه أنػا النبػي األخيػػر فػال يلينػي نبػػي آخػر  ,وإنمػا تلينػػي القيامػة امػػا
تلي السبابة الوسطى وليس بينهما أصبع أخرى " ( الت ارة ص ٔٔ. ) ٚ
امػػا دلػػت أسػػماؤه صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم علػػى أنػػو خػػاتم األنبيػػاء  ,ومػػن ذلػػك مػػا رواه
محمد بن جبير بن مطعم عن أبيػو رضػي اهلل عنػو قػاؿ " :قػاؿ رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو
وسػػلم« :لػػي خمسػػة أسػػماء :أنػػا محمػػد ,وأنػػا أحمػػد ,وأنػػا المػػاحي ,الػ ي يمحػػو اهلل بػػي
الكفر ,وأنا الحاشر ال ي يحشر الناس علػى قػدمي ,وأنػا العاقػب» " ( أخرجػو البخػاري

ومسلم وغيرىما ) .

وعػػن أبػػي موسػػى األشػػعري رضػػي اهلل عنػػو ,قػػاؿ ":اػػاف رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم
يسمي لنا نفسػو أسػماء ,فقػاؿ« :أنػا محمػد ,وأحمػد ,والمقفػى ,والحاشػر ,ونبػي التوبػة,
ونبي الرحمة»" ( أخرجو مسلم ) .
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وقد جاء في ى ين الحديثين أالأة أسماء ال واحد منها يدؿ علػى خػتم النبػوة والرسػالة
بو صلى اهلل عليو وسلم  ,وى ه األسػماء ىػي :الحاشػر  ,والعاقػب  ,والمقفػى  ,وإلػيكم
معنى ال اسم منها وداللتو على عقيدة ختم النبوة :
فالحاشر وضح النبي صلى اهلل عليو وسلم معناه في حديثو  ,حيث قػاؿ« :وأنػا الحاشػر
ال ي يحشر الناس على قدمي»  ,وقد فسر ابن حجر معنػاه فقػاؿ  " :أي علػى أأػري ,

أي أنو يحشر قبل النػاس  ,وىػو موافػق لقولػو فػي الروايػة األخػرى« :يحشػر النػاس علػى
عقبػػي» ,ويحتمػػل أف يكػػوف المػػراد بالقػػدـ الزمػػاف  ,أي وقػػت قيػػامي علػػى قػػدمي بَهػػور
عالمات الحشر ,إشارة إلى أنو ليس بعده نبي وال شريعة " ( فتح الباري . ) ٘٘ٚ/ٙ
وأما العاقب فقد فسر بأنو ال ي ليس بعده نبػي  ,قػاؿ ابػن منَػور " :والعاقػب :اآلخػر.
قاؿ أبػو عبيػد :العاقػب آخػر األنبيػاء ,وفػي المحكػم آخػر الرسػل " (لسػاف العػرب البػن
منَور جػٔ. ) ٙٔٗ/
وقاؿ ابن القيم " :والعاقب :ال ي جاء عقب األنبياء ,فليس بعده نبي ,فإف العاقب ىو
اآلخر ,فهو بمنزلة الخاتم ,وله ا سمي العاقب على اإلطالؽ ,أي  :عقب األنبياء جػاء
عقبهم" ( زاد المعاد ٔ. ) ٜٗ/
وأما المقفي فمعناه أيضا اآلخر  .قاؿ ابن منَػور " :قػاؿ شػمر :المقفػى نحػو العاقػب ,
وىػػو المػػولي ال ػ اىب  .يقػػاؿ  :قفػػى عليػػو أي ذىػػب بػػو  ,وقػػد قفػػى يقفػػي فهػػو مقػػف,
فكػػأف المعنػػى أنػػو آخػػر األنبيػػاء المتبػػع لهػػم ,فػػإذا قفػػى فػػال نبػػي بعػػده " ( لسػػاف العػػرب
٘ٔ. ) ٜٔٗ/
وقاؿ ابن القيم " :وأمػا المقفػي فكػ لك ,وىػو الػ ي قفػى علػى آأػار مػن تقدمػو  ,فقفػى
اهلل بػػو علػػى آأػػار مػػن سػػبقو مػػن الرسػػل  ,وى ػ ه اللفَػػة مشػػتقة مػػن القفػػو  ,يقػػاؿ :قفػػاه
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يقفوه  :إذا تأخر عنو ,ومنو قافية الرأس  ,وقافية البيت  ,فالمقفي  :ال ي قفى من قبلو
من الرسل  ,فكاف خاتمهم وآخرىم " ( زاد المعاد ٔ. ) ٜٗ/
وقػػد ذىػػب غػػالـ أحمػػد إلػػى تأويػػل لفَػػة " خػػاتم النبيػػين " بأنهػػا تعنػػي أفضػػل النبيػػين
وزينتهم !
إف علمػػاء اللغػػة يقولػػوف  " :الخػػاتم " بمعنػػى اآلخػػر  ,امػػا فػػي " لسػػاف العػػرب "  ,واػ ا
قوؿ ابن سيده في اتابو " المحكم"  ,واألزىري في " التهػ يب "  ,ولػم يػ ار أحػد مػن
ىاالء األئمة أو غيرىم اصػاحب الصػحاح  ,وصػاحب المصػباح  ,وصػاحب القػاموس ,
وا ا صاحب أساس البالغة  :أف الخاتم يكػوف بمعنػى األفضػل  ,والمفسػروف باإلجمػاع
يقولوف ( :خاتم النبيين ) أي آخرىم  .وى ا فضال عن الصحابة والتابعين ال ين لػم يػرد
عنهم أف الخاتم بمعنى األفضل وليس اآلخر !
ولقد تجرأ الغالميػة علػى الػزعم بػأف فهػم الرسػوؿ صػلى اهلل عليػو وسػلم والصػحابة واػ ا
األمة لمعنى ( خاتم النبيين ) فهم " تقليدي "  .أال لعنة اهلل على القوـ الكافرين !
فهل أنتم ونبيكم الكػ اب األشػر  ,أعَػم فهمػا  ,أرجػح عقػال مػن النبػي صػلى اهلل عليػو
وسلم ال ي قاؿ أنو ال نبي بعػده  ,وىػل أنػتم أحػرص علػى اإلتبػاع مػن الصػحابة رضػواف

اهلل عليهم ال ي حملوا المعاني النبوية إلى األمة اما سمعوىا وتعلموىا وفهموىا  ,حتى
ال يأتي أمثاؿ نبيكم المخرؼ ليضل الناس عن سبيل اهلل بوحيو الشيطاني !
بػػل إف دعػػوى الغػػالـ ى ػ ه  ,اتهػػاـ للنبػػي صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم بالتضػػارب واله ػ ياف ,
والخيانة والكتماف وحاشاه صلى اهلل عليو وسلم !
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فػػالغالـ عليػػو لعنػػة اهلل يقػػوؿ لنػػا  ,أف النبػػي صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم عنػػدما قػػاؿ " :ال نبػػي
بعدي" ااف يعني أف ىناؾ نبيا بعده !
ػوؿ اللَّػ ِػو
َحػ ٍػد نمػػن نر َجػػالِ ُك ْم َولَ ِكػػن َّر ُسػ َ
قػػاؿ ابػػن عطيػػة فػػي تفسػػيره َّ :
{مػػا َاػػا َف ُم َح َّم ػ ٌد أَبَػػا أ َ
ِ
ين َوَاا َف اللَّوُ بِ ُكػ نل َش ْػي ٍء َعلِيمػاً ناألحػزابٓٗ  " :ىػ ه األلفػاظ عنػد جماعػة
َو َخاتَ َم النَّبين َ
علماء األمة خلفا وسلفا متلقاة على العموـ التاـ  ,مقتضية نصا  :أف ال نبي بعػده صػلى
اهلل عليو وسلم" ( .المحرر الوجيز ٘. ) ٕٕٗ/

وقاؿ اإلماـ ابن اثير في تفسيره  " :وقػد أخبػر اهلل تعػالى فػي اتابػو  ,ورسػولو فػي السػنة
المتػػواترة عنػػو  :أنػػو ال نبػػي بعػػده  ,ليعلمػػوا أف اػػل مػػن ادعػػى ى ػ ا المقػػاـ بعػػده  ,فهػػو
ا اب أفاؾ دجاؿ مضل "  ( .تفسير القرآف العَيم . ) ٕٓ٘/ٙ
وقاؿ اإلماـ اآللوسي في تفسيره  " :واونو صلى اهلل عليػو وسػلم خػاتم النبيػين ممػا نطػق
بو الكتاب ,وصػدعت بػو السػنة  ,وأجمعػت عليػو األمػة  ,فيكفػر مػدعي خالفػو  ,ويقتػل
إف أصر" ( .روح المعاني . ) ٕ٘/ٛ
لقد حارب آؿ البيت والصحابة رضواف اهلل علػيهم اػل مػن ادعػى النبػوة بعػده صػلى اهلل

عليو وسػلم  ,فلػو اػاف األمػر امػا زعػم الغػالـ  ,مػا حػارب آؿ البيػت والصػحابة رضػواف
اهلل عليهم مسيلمة وسجاح واألسود العنسي  ,وما قتل مصعب بن الزبيػر رضػي اهلل عنػو
المختار بػن أبػي عبيػد الثقفػي  ,ومػا أبػاد صػالح الػدين رضػي اهلل عنػو ملػك عبػد اهلل بػن
ميمػوف القػػداح ! بػل إف دعػػوى الغػالـ  ,اتهػػاـ للصػحابة وآؿ بيتػػو صػلى اهلل عليػػو وسػػلم
وإجماع األمة المعصوـ بسوء الفهم والضالؿ .
ويقوؿ الغالـ  " :أنا أفضل من جميع األنبياء والرسل " ( حقيقة الوحي ص ٕ. ) ٚ
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وفي صػحيفة الفضػل  ,المجلػد الرابػع عشػر ( ٕٜإبريػل سػنة ٕٜٔٚـ )  ( :إنػو – أي
الغالـ – ااف أفضل من اثير األنبياء  ,ويمكن أف يكوف أفضل من جميع األنبياء ) .
يقػػوؿ " بشػػير الػػدين محمػػود " نجػػل غػػالـ أحمػػد وخليفتػػو الثػػاني  ( :إف غػػالـ أحمػػد
أفضل من بعض أولي العزـ من الرسل ) (حقيقة النبوة ص . ) ٕ٘ٚ
ويقوؿ أيضا  ( :لقد اعتقدوا أف انوز اهلل قد نفػدت  ,ومػا قػدروا اهلل حػق قػدره  ,إنكػم
تتنازعوف في نبي واحد – يعني غالـ أحمد  , -وأنا أعتقد أنو سيكوف ىنالك ألػف نبػي
 ,بعد محمد صلى اهلل عليو وسلم ) ( أنوار خالفت ص ٕ. ) ٙ
لق ػػد أح ػػدث ذل ػػك فوض ػػى ف ػػي " النب ػػوة " وفق ػػدت الم ػػة " النب ػػوة " جاللته ػػا وحرمته ػػا
وقداس ػػتها ,وأص ػػبحت ألعوب ػػة وعبث ػػا  ,واث ػػر المتنبئ ػػوف وم ػػدعو اإلله ػػاـ ف ػػي القادياني ػػة
الغالمية ,وقد عد منهم األستاذ " محمد إلياس البرني " إلى عاـ ٖ٘٘ٔىػ سبعة أنبياء!
لقػػد اسػػتدؿ الغالميػػة علػػى صػػحة نبػػوة الغػػالـ بعػػد قولػػو صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم " :ال نبػػي
بعدي" بعدة أحاديث مك وبة على النبي صلى اهلل عليو وسلم  ,ومنها :
ٔ" -يػػا عبػػاس أنػػت خػػاتم المهػػاجرين امػػا أنػػا خػػاتم النبيػػين"  .ويقولػػوف  :ىنػػا الخػػاتم
بمعن ػػى األفض ػػل ,ألف الهج ػػرة ل ػػم تخ ػػتم بالعب ػػاس  .وىكػ ػ ا الغالمي ػػة ي ػػأتوف بأحادي ػػث
مك وبة ومنكرة  ,إلأبات صحة معتقدىم الفاسد !
والحديث في " ميزاف اإلعتداؿ " لل ىبي  ,وفي " انػز العمػاؿ " لعلػي المتقػى الهنػدي
 ,وفػػي إسػػناد ى ػ ا الحػػديث راويػػاف أحػػدىما الحػػارث بػػن الزبي ػر  ,قػػاؿ في ػو األزدي :
"ذىب علمو" (ميزاف اإلعتداؿ ٔ. )ٖٖٗ/
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والثاني إسػماعيل بػن قػيس بػن سػعد ,قػاؿ فيػو البخػاري والػدارقطني" :منكػر الحػديث".
وقاؿ النسائي وغيره" :ضعيف" .ونقل بن القطػاف أف البخػاري قػاؿ" :اػل مػن قلػت فيػو
منكر الحديث فال تحل الرواية عنو" ( ميزاف اإلعتداؿ ٔ. ) ٙ/
وقاؿ ابػن عػدي  :حػدأنا أحمػد بػن الحسػين الصػوفي حػدأنا سػعيد بػن سػلمة األنصػاري
حػػدأنا إسػػماعيل بػػن قػػيس حػػدأنا أبػػو حػػازـ عػػن سػػهل عػػن سػػعد قػػاؿ" :اسػػتأذف العبػػاس
النبي صلى اهلل عليو وسلم في الهجرة فكتػب إليػو :يػا عػم ,أقػم مكانػك فػإف اهلل يخػتم
بػػك الهجػػرة امػػا خػػتم بػػي النبػػوة" .أػػم قػػاؿ بػػن عػػدي" :عامػػة مػػا يرويػػو منكػػر" ( مي ػزاف

اإلعتداؿ ٔ. ) ٕٗ٘/
وعلى سبيل التنزؿ يمكن أف يجاب عػن ذلػك أف العبػاس بػن عبػد المطلػب ىػاجر قبيػل
فتح مكة إلى المدينة فصار خاتم المهاجرين ال ين ىاجروا من مكة إلى المدينػة ألنػو ال
ىجرة بعد فتح مكة من مكة  ,اما ورد في الحديث الصحيح الػ ي أخرجػو البخػاري
 " :ال ىجرة بعد الفتح"  .أي بعد فتح مكة  ,وإلى ى ا المعنى يشػير حػديث سػهل بػن
سعد" :يا عم أقم مكانك فإف اهلل يختم بك الهجرة اما ختم بػي النبػوة" فػالمراد بخػاتم
المهاجرين آخر المهاجرين فال يثبت دعػوى المبشػر القاديػاني أف المػراد بخػاتم النبيػين
أفضػػل النبيػػين  ,فهػ ا اإلسػػتدالؿ فػػي غايػػة الػػوىن والفسػػاد  ,واهلل يهػػدي مػػن يشػػاء إلػػى
سبيل الرشاد .
ٕ " -لػو عػاش إبػراىيم لكػاف صػديقا نبيػػا " ( أخرجػو ابػن ماجػػة )  .ويقولػوف  :فػي ىػ ا
الحديث داللة على إمكاف النبوة بعد وفػاة النبػي صػلى اهلل عليػو وسػلم  ,والجػواب عػن
ذلك من وجوه :
أ -ى ا الحديث حسب اإلسناد في غاية الوىن والفساد  ,فيو أبو شيبة بػن إبػراىيم بػن
عثماف  ,قاؿ السندي في تعليقو على سنن البن ماجو" :وفي الزوائد في إسناده إبػراىيم
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بػػن عثمػػاف أبػػو شػػيبة قاضػػي واسػػط .قػػاؿ فيػػو البخػػاري" :سػػكتوا عنػػو"  ( .السػػنن البػػن
ماجة ٔ. ) ٗٙٓ/
وق ػػاؿ اب ػػن المب ػػارؾ" :ارـ ب ػػو" .وق ػػاؿ ب ػػن مع ػػين " :ل ػػيس بثق ػػة" .وق ػػاؿ أحم ػػد" :منك ػػر
الحديث" .وقاؿ النسائي" :متروؾ الحديث"  ,وقاؿ ال ىبي " :ا بو شعبة"  ( .ميػزاف
اإلعتداؿ ٔ.)ٗٚ/
فه ا الراوي متفق على ضعفو فكيف يحت بروايتو ؟!
ب -قد رويت آأار عن الصحابة تدؿ على خالؼ ما استدؿ بو الغالمية  ,منها ما روى
عبػػد اهلل بػػن أبػػي أوفػػى  ,قيػػل لػػو " :رأيػػت إبػػراىيم ابػػن رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم
قاؿ :مات وىو صغير ولو قضػي أف يكػوف بعػد محمػد صػلى اهلل عليػو وسػلم نبػي لعػاش
ابنػػو ولكػػن ال نبػػي بعػػده" ( .رواه البخػػاري فػػي صػػحيحو وابػػن ماجػػو وأحمػػد فػػي مسػػنده
ولفَو" :ولو ااف بعد النبي صلى اهلل عليو وسلم نبي ما مات ابنو إبراىيم" ) .
وعػػن أنػػس قػػاؿ" :رحمػػة اهلل علػػى إب ػراىيم لػػو عػػاش لكػػاف صػػديقا نبيػػا" ( أخرجػػو أحمػػد
بسند صحيح على شرط مسػلم ورواه ابػن ماجػو فػي مسػنده وزاد فػي روايتػو" :ولكػن لػم
يك ػػن ليبق ػػى ,ألف نب ػػيكم آخ ػػر األنبي ػػاء " .ذا ػػره الح ػػافظ اب ػػن حج ػػر ف ػػي فػ ػتح الب ػػاري
وصححو ٓٔ . ) ٘ٚٚ /
وىػ ه الرواي ػات وإف اانػت موقوفػػة فلهػػا حكػػم الرفػػع إذ ىػػي مػػن األمػػور الغيبيػػة التػػي ال

مجاؿ للرأي فيها.

ج -إف المة "لو" ال تدؿ على الوقوع والثبوت امػا ورد فػي القػرآف الحكػيم{ :لَ ْػو َاػا َف
ِ
ِ ِ َّ
س َدتَان األنبياءٕٕ .
في ِه َما آل َهةٌ إال اللوُ لََف َ
ٖ" -أنػػا آخػػر األنبيػػاء ومسػػجدي آخػػر المسػػاجد" ( .أخرجػػو مسػػلم )  ,ويقولػػوف  :قػػد
بنيت مساجد اثيرة بعد مسجد النبي صلى اهلل عليو وسلم فال يكوف ى ا إال تعبيػرا عػن
فضل مسجد النبي صلى اهلل عليو وسلم .
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وىاالء اعػادتهم  ,حرفػوا الحػديث بقطعهػم لمتنػو  ,قػاؿ اإلمػاـ مسػلم فػي صػحيحو ( :
عن أبي سلمة بن عبد الػرحمن وأبػي عبػد اهلل األغػر  -واانػا مػن أصػحاب أبػي ىريػرة -
أنهما سمعا أبا ىريرة يقوؿ " :صالة في مسػجد رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو وسػلم أفضػل
مػػن ألػػف صػػالة فيمػا سػػواه مػػن المسػػاجد إال المسػػجد الحػػراـ فػػإف رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل
عليو وسلم آخر األنبياء وأف مسجده آخر المساجد" ) .
وفي رواية ( :قػاؿ لنػا عبػد الػرحمن بػن إبػراىيم أشػهد أنػي سػمعت أبػا ىريػرة يقػوؿ :قػاؿ
رسوؿ اهلل صلى عليو وسلم" :فإني آخر األنبياء ومسجدي آخر المساجد " ) .

في ى ا الحػديث مقارنػة بػين المسػجد الحػراـ ومسػجد النبػي صػلى اهلل عليػو وسػلم فػي
الثػػواب امػػا ورد فػػي ى ػ ا البػػاب حػػديث آخػػر يػػدؿ علػػى فضػػل المسػػاجد الثالأػػة أي
المسجد الحراـ ومسجد النبي صلى اهلل عليو وسلم والمسجد األقصى .
فهػ ػ ا الس ػػياؽ ي ػػدؿ عل ػػى أف الم ػػراد بقول ػػو ص ػػلى اهلل علي ػػو وس ػػلم" :مس ػػجدي آخػ ػػر
المساجد" أي آخر مساجد األنبياء .
وال شك أف ى ه المساجد الثالأة أسست بأيدي األنبياء وتحػت إشػرافهم فتكػوف المػة
"أؿ" فػػي المسػػاجد عوضػػا عػػن المضػػاؼ إليػػو  ,فصػػار المعنػػى مسػػجدي آخػػر مسػػاجد
األنبياء.
وىػ ا يوافػق مػا ذارنػاه مػن النصػوص الصػريحة الصػحيحة التػي تػدؿ علػى انقطػاع النبػػوة

بجميع أنواعها  ,فال بػد مػن تقػديم المنطػوؽ الصػريح علػى المفهػوـ المشػكوؾ فيػو امػا
صرح بو علماء األصوؿ .
ويايد ى ا المعنى ما أخرجو البزار في مسنده من زيادة في ى ا الحديث ىو قولو صػلى
اهلل عليو وسلم  " :أنا خاتم األنبياء  ,ومسجدي خاتم مساجد األنبياء  ,أحق المساجد
أف يزار ويشد إليو الرواحل المسجد الحراـ ومسجدي " ( ذاره المن ري في "الترغيػب
والترىيب " وسكت عنو ٕ. ) ٕٔٗ/
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وىػ ػ ه الزيػ ػادة أخرجه ػػا اب ػػن النج ػػار ف ػػي " ال ػػدرة الثمين ػػة " ٕ , ٖ٘ٚ/وال ػػديلمي ف ػػي
الفػػردوس امػػا أشػػار إلػػى ذلػػك المتقػػى الهنػػدي فػػي اتابػػو "انػػز العمػػاؿ" فػػي بػػاب فضػػل
الحرمين ٘ ٖٙٔ/على ىامى المسند لإلماـ أحمد .
وأخرج الهيثمي ى ا الحديث في اتابو " مجمع الزوائد " ونسبو إلى البزار ,وقاؿ" :فيػو
موسى بن عبيدة وىو ضعيف" ( ميزاف اإلعتداؿ ٗ . ) ٕٖٔ /
ولكػػن مػػع ضػػعف ى ػ ه الزيػػادة يسػػتأنس بهػػا ألف سػػياؽ الحػػديث الصػػحيح يوافػػق ى ػ ه

الزيادة.

ٗ " -أنا خاتم األنبياء وأنت علي خاتم األولياء ".
أخرجو الخطيب البغػدادي فػي تاريخػو مػن طريػق عمػر بػن واصػل وقػاؿ" :ىػ ا مػن عمػل
القصاص وضعو عمر بن واصل أو وضع عليو "( تاريخ بغداد ٓٔ. ) ٖ٘ٛ/
وقػػاؿ ال ػ ىبي  " :عمػػر بػػن واصػػل الصػػوفي شػػيخ روى عػػن سػػهل بػػن عبػػد اهلل اتهمػػو
الخطيب بالوضع" (ميزاف اإلعتداؿ ٖ. ) ٕٖٓ/
قاؿ مالػف مجمػع البحػار (مجمػع بحػار األنػوار) محمػد طػاىر الهنػدي الفتنػي  " :لفػظ
خاتم األولياء باطل ال أصل لو  ,فإف خاتم األولياء آخر مامن بقي من الناس ولػيس ىػو
خير األولياء وال أفضلهم فإف خيرىم أبو بكر وعمر رضي اهلل عنهمػا " ( مجمػع البحػار
جٖ ص ٘ٔٛفصل في الخاتمة ) .
٘ " -أبو بكر خير الناس إال أف يكوف نبي" .
أخرجػػو الطبرانػػي وابػػن عػػدي  ,وقػػاؿ المنػػاوي فػػي " فػػيض القػػدير شػػرح الجػػامع الصػػغير
للسػػيوطي"  " :قولػػو إال أف يكػػوف نبػػي أي يوجػػد نبػػي فػػال يكػػوف خيػػر النػػاس يعنػػي ىػػو
أفضل الناس إال نبي والمػراد الجػنس و(يكػوف) ىنػا تامػة و(نبػي) مرفػوع بهػا ,واإلسػتثناء
إلخراج عيسى عليو السالـ " (فيض القدير جٔ صٓ ٜوميػزاف االعتػداؿ للػ ىبي جٔ
صٖٕٔ) .
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وفي " الميزاف " قاؿ ال ىبي  " :تفػرد بػو إسػماعيل ىػ ا فػإف لػم يكػن ىػو وضػعو فاآلفػة
ممن دونو" (ميزاف اإلعتداؿ ٖ. ) ٕٖٓ/
وقػػاؿ الهيثمػػي بعػػد عػػزوه للطبرانػػي" :فيػػو إسػػماعيل بػػن زيػػاد األيلػػي ضػػعيف" (مجمػػع
الزوائد ج ٜصٗٗ ) .
خالصػػة الكػػالـ أف ى ػ ه الروايػػة فػػي غايػػة الػػوىن حسػػب اإلسػػناد بػػل يبلػػر إلػػى درجػػة
الموضوع اما صرح ب لك ال ىبي .
 -ٙعن عائشػة رضػي اهلل عنهػا قالػت " :قولػوا خػاتم األنبيػاء وال تقولػوا ال نبػي بعػده" (
الدر المنثور للسيوطي ٘. ) ٕٓٗ/
إسناد ى ا األأر منقطع ألف فيو محمد بن سيرين ال ي لم يسمع من عائشة شيئاً  ,قاؿ

اإلماـ ابن أبي حاتم :سمعت أبي يقوؿ" :ابن سيرين لم يسمع من عائشة شيئا" ( اتاب
المراسيل ص . ) ٔٔٙ
وقاؿ البخاري" :لم يسمع ابن سيرين من عائشة رضي اهلل عنها شيئا" ( جامع التحصيل
في أحكاـ المراسيل ٕ , ٖٙ٘/ته يب الته يب . ) ٕٔٙ/ٜ

ٕ -عقيدتهم في القرآف الكريم وتفسيره !
يقوؿ غالـ أحمد فػي " الخطبػة اإللهاميػة "  ( :أـ يقولػوف إنػا ال نػرى ضػرورة مسػيح وال
مهػػدي  ,وافانػػا القػػرآف وإنػػا لمهتػػدوف  ,ويعلمػػوف أف القػػرآف ال يمسػػو إال المطهػػروف ,
فاشتدت الحاجة إلى مفسر زاي من أيدي اهلل  ,وأدخل في ال ين يبصروف ) .
وى ا نمط من التفسير األحمدي القادياني ال اي للقرآف الكريم وذلك نقال عن محمد
علي  ,أمين جماعة القاديانية وزعيم شعبة الىور من خالؿ تفسيره " بياف القرآف " :
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ػاس عُلن ْمنَػا
ود َوقَ َ
{وَوِر َ
ث ُسلَْي َما ُف َد ُاو َ
* تفسير منطق الطير في قولو تعالى َ :
اؿ يَا أَيُّػ َهػا النَّ ُ
م ِ
ِ
ػين نالنمػل : ٔٙحمػل الطيػور
نط َق الطَّْي ِر َوأُوتِينَا ِمن ُا نل َش ْي ٍء إِ َّف َى َ ا لَ ُه َو الْ َف ْ
َ
ض ُل ال ُْمب ُ
للرسائل من مكاف إلى مكاف االحماـ الزاجل .
* تفسير وادي النمل بأنها موضع نواحي اليمن  ,والنملػة  :بطػن مػن بطػوف العػرب  ,أو
أمة اانت تسكن في وادي النملة .
ك نَػ َفراً نمن ال ِ
ْج نن يَ ْستَ ِمعُو َف الْ ُق ْرآ َف فَػلَ َّمػا
ص َرفْػنَا إِلَْي َ
{وإِ ْذ َ
َ
* تفسير الجن في قولو تعالى َ :
ِ
ِ
ِ
ِ َّ
ين ناألحقػػاؼ : ٕٜطائفػػة مػػن
َح َ
ضػ ُػروهُ قَػػالُوا أَنصػػتُوا فَػلَ َّمػػا قُضػ َػي َولػ ْػوا إِلَػػى قَ ػ ْػوم ِهم ُّمنػ ِر َ
البشر اجتمعوا بالنبي صلى اهلل عليو فػي الخفػاء  ,ولػيس المػراد بػو نفوسػا ال يقػع عليهػا
البصر  ,وقد جاءوا من الخارج واانوا أجانب غرباء ول لك سموا جنا .
ِ
اسػػتَمع نَػ َفػػر نمػػن ال ِ
ْجػ نن فَػ َقػػالُوا إِنَّػػا َسػ ِػم ْعنَا
* المػػراد مػػن قولػػو تعػػالى { :قُػ ْػل أُوحػ َػي إِلَػ َّػي أَنَّػػوُ ْ َ َ ٌ َ
قُػ ْرآنػاً َع َجبػاً نالجػػنٔ :يَهػػر أنهػػم اػػانوا نصػػارى وقػػد جػػاء ذاػػرىم علػػى طريػػق النبػػوءة ,
ويكػػوف المػػراد شػػعوبا مسػػيحية تبلػػر الروعػػة فػػي العَمػػة والرقػػي  ,فتصػػبح ب ػ لك جنػػا

وعفاريت وعباقرة.

ِ
ػث
ين َحتَّػػى نَػ ْبػ َعػ َ
{وَمػػا ُانَّػػا ُم َعػ ن ب َ
بػػل ويػ ىب غػػالـ أحمػػد إلػػى تأويػػل قػػوؿ اهلل عػػز وجػػل َ :
َر ُسوالًناإلسػػراء٘ٔ  .فيقػػوؿ  " :فهػ ا أيضػػا يػػدؿ علػػى بعػػث رسػوؿ فػػي الػػزمن األخيػػر ,
وىو المسيح الوعود – يعني نفسو – " ( الخزائن الشيطانية ٕٕ. ) ٘ٓٓ/

ٍِ
ػوج فِػػي بَػ ْعػ ٍ
ػخ فِػػي
ػض َونُِفػ َ
{وتَػ َرْانَػػا بَػ ْع َ
ضػ ُػه ْم يَػ ْوَمئػ يَ ُمػ ُ
ويقػػوؿ عػػن قػػوؿ المػػولى عػػز وجػػل َ :
اى ْم َج ْمعاً نالكهف " : ٜٜالمراد من الصور ىنا المسيح الموعػود  ,ألف
ُّ
الصوِر فَ َج َم ْعنَ ُ
أنبياء اهلل تعالى ىم بمثابة الصور لو " ( الخزائن الشيطانية ٖٕ. ) ٛ٘/
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وى ػ ا الزنػػديق ينكػػر جسػػمانية الجنػػة والنػػار وحقيقتهمػػا فيقػػوؿ فػػي تأويػػل قولػػو تعػػالى :
ِ
{وب ن َّ ِ
ِ
ٍ
الصالِح ِ
ِ
ات أ َّ
ار ن البقػرة
آمنُوا َو َعملُوا َّ َ
ين َ
ََ
َف لَ ُه ْم َجنَّات تَ ْج ِري م ْن تَ ْحت َها ْاألَنْػ َه ُ
ش ِر ال َ
ٕ٘ " :إف اهلل تعالى قد شبو ىنا اإليماف بالجنة التي تجري من تحتها األنهار ...بل إف
جن ػػة اإلنس ػػاف تنش ػػأ م ػػن ب ػػاطن اإلنس ػػاف نفس ػػو  ,وإف جن ػػة الم ػػرء ى ػػي إيمان ػػو وأعمال ػػو
الصالحات التي يبدأ بالتل ذ بها في نفس العالم " ( فلسفة تعاليم اإلسالـ ص ٘. ) ٛ
الزقُّ ِ
ػوـ * إِنَّػا ج َعلْنَ َ ِ ِ ِ ِ
ين * إِنَّػ َهػا
ػج َرةُ َّ
وأما قولو تعالى {:أَ َذلِ َ
ك َخ ْيػ ٌر نُػ ُزالً أ َْـ َش َ
َ
اىػا ف ْتػنَػةً للََّػالم َ
ْج ِحػ ِ
ػيم ن الصػػافاتٕ . ٙٗ-ٙفيقػػوؿ مسػػليمة الغػػالـ فػػي
ج فِػػي أ ْ
َصػ ِػل ال َ
َشػ َ
ػج َرةٌ تَ ْخػ ُػر ُ
تفسػيره لهػ ه اآليػات  " :إنهػا شػجرة تخػػرج فػي أصػل الجحػيم  :أي تنشػأ مػن الكبػػر
والزىو ألنهما جػ ور جهػنم  ...خالصػة القػوؿ إف اهلل تعػالى َمثَّػل المػة الكفػر التػي ىػي
في ىػ ه الػدنيا بػالزقوـ واعتبرىػا شػجرة الجحػيم  ,امػا مثػل المػة اإليمػاف التػي ىػي فػي

ى ه الدنيا بالجنة المثمرة " ( فلسفة تعاليم اإلسالـ ص . ) ٛٛ , ٛٚ
أم يااد على روحانية الجنة والنار وعدـ جسمانيتها  " :لقد تبين من جميع ى ه اآليات
أف الجنػػة والجحػػيم بحسػػب اػػالـ اهلل القػػدس ليسػػتا اهػ ا العػػالم الجسػػماني  ,وإنمػػا
منشأىما أمور روحانية سوؼ تشاىد بأشكاؿ مجسمة فػي عػالم اآلخػرة  ,ومػع ذلػك لػن
تكوف من ى ا العالم المادي " ( المصدر السابق ص . ) ٜٛ

ويقوؿ معلنا افره بما نزؿ فػي القػرآف العَػيم وبمػا جػاء بػو النبػي الكػريم صػلى اهلل عليػو

وسػػلم " :إننػػا ال نػػامن بجنػػة ىػػي عبػػارة عػػن أشػػجار مغروسػػة غرس ػاً لاىري ػاً  ,وال نػػامن

بجحيم فيهػا أحجػار مػن ابريػت مػادي  ,بػل الجنػة والجحػيم ىمػا انعكاسػات لألعمػاؿ
التي يعملها اإلنساف في الحياة الدنيا " ( المصدر السابق ص ٔٔٔ ) .

قاؿ اهلل تعالى } :مثػل الْجنَّ ِػة الَّتِػي و ِعػ َد الْمتَّػ ُقػو َف فِيهػا أَنْػه ِ ٍ
ِ
ػار
ػار م ْػن َمػاء غَْيػ ِر آسػ ٍن َوأَنْػ َه ٌ
َ َ ٌ
ََ ُ َ
ُ
ُ
لشػا ِربِين وأَنْػه ِ
ِمن لَب ٍن لَػم يػتػغَيَّػػر طَعمػو وأَنْػه ِ
ٍِ
صػ ّف ًى َولَ ُه ْػم
س ٍػل ُم َ
ػار م ْػن َخ ْمػ ٍر لَػ َّ ة ل َّ َ َ َ ٌ
ْ َ ْ ََ ْ ْ ُ ُ َ َ ٌ
ػار م ْػن َع َ
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ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ػاء َح ِميمػاً فَػ َقطَّ َػع
ف َيها م ْن ُا نل الث ََّم َرات َوَم ْغف َرةٌ م ْن َربن ِه ْم َا َم ْن ُى َو َخال ٌد في النَّا ِر َو ُسػ ُقوا َم ً
اء ُى ْم ن (محمد ٘ٔ) .
أ َْم َع َ
َّ ِ
ِ
اف َخ ْ ِ
وقاؿ تعالى َ } :ى َ ِ
ػاب ِم ْػن
ين َا َف ُػروا قُطن َع ْ
ػت لَ ُه ْػم أِيَ ٌ
ص َماف ا ْختَ َ
ص ُموا فػي َربن ِه ْػم فَالػ َ
نَػا ٍر يص ُّ ِ
وسػ ِهم الْح ِمػيم * ي ْ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ػود * َولَ ُه ْػم
ْجلُ ُ
َُ
ص َػه ُر بِػو َمػا فػي بُطُػون ِه ْم َوال ُ
ُ
ػب م ْػن فَػ ْػوؽ ُرءُ ُ َ ُ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
اب
َم َقػام ُع م ْػن َح ِدي ٍػد * ُالَّ َمػا أ ََر ُ
ادوا أَ ْف يَ ْخ ُر ُجػوا م ْنػ َهػا م ْػن غَػ ِم أُعيػ ُدوا ف َيهػا َوذُوقُػوا َعػ َ َ
ات جنَّ ٍ
الْح ِري ِػق * إِ َّف اللَّػوَ يػ ْد ِخل الَّػ ِ ين آَمنُػوا و َع ِملُػوا َّ ِ ِ
ػات تَ ْجػ ِري ِم ْػن تَ ْحتِ َهػا
َ
الصػال َح َ
ُ ُ َ َ َ
ِ
ِ ِ
َسػا ِوَر ِم ْػن َذ َى ٍ
اس ُػه ْم فِ َيهػا َح ِري ٌػر ن الحػ – ٜٔ
ػب َولُْالُ ًػاا َولبَ ُ
ػار يُ َحلَّ ْػو َف ف َيهػا م ْػن أ َ
ْاألَنْػ َه ُ
ٕ٘ .

وعن أبي ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ  :قلنا يا رسوؿ اهلل حػدأنا عػن الجنػة مػا بناؤىػا قػاؿ :
" لبنة ذىػب ولبنػة فضػة ولماطهػا المسػك وحصػباؤىا اللالػا واليػاقوت وترابهػا الزعفػراف
مػػن يػػدخلها يػػنعم وال يبػػاس ويخلػػد ال يمػػوت ال تبلػػى أيابػػو وال يفنػػى شػػبابو " ( رواه
أحمد واللفظ لو والترم ي والبزار والطبراني في األوسط وابن حباف في صحيحو ) .
ووصف صلى اهلل عليو وسلم النار قائال  " :نارام ى ه ما يوقد بنػو آدـ جػزء واحػد مػن
سػبعين جػزءا مػن نػار جهػنم قػالوا واهلل إف اانػت لكافيػة قػاؿ إنهػا فضػلت عليهػا بتسػعة
وستين جزءا الهن مثل حرىا " ( أخرجو البخاري ومسلم وبقية أصحاب السنن ) .

* عقيدتهم في قضية صلب المسيح عليو الصالة والسالـ !

تفسير قولو تعالى { :وقَػولِ ِهم إِنَّا قَػتػلْنا الْم ِس ِ
يسػى ابْ َػن َم ْػريَ َم َر ُس َ
ػوؿ اللّ ِػو َوَمػا قَػتَػلُػوهُ
َ ْ ْ
ََ َ َ
يح ع َ
َّ ِ
ِ
ك نم ْنػوُ َمػا لَ ُهػم بِ ِػو ِم ْػن ِع ْل ٍػم إِالَّ
ين ا ْختَػلَ ُفواْ فِ ِيو لَِفي َش ِ
َوَما َ
صلَبُوهُ َولَػكن ُشبنوَ لَ ُه ْم َوإِ َّف ال َ
اع الََّ نن َوَما قَػتَػلُوهُ يَِقيناً نالنساء : ٔ٘ٚالمة صلبوه ال تنفػي تسػميره علػى الصػليب
اتنػبَ َ
 ,ولكنها تنفي موتو على الصليب انتيجة لتسميره عليو .
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فهم يقولوف أف المسيح قػد صػلب لبضػع سػاعات علػى الصػليب  ,لكنػو لػم يمػت علػى
الصليب بل حدث لو إغماء  ,فَن الناس أنو مات !
ولقػػد اتفقػػت األمػػة اإلسػػالمية علػػى مػػا أخبػػر بػػو القػػرآف الكػػريم  ,مػػن أف المسػػيح عليػػو
الصػػالة والسػػالـ لػػم يُقتػػل ولػػم يُصػػلب {بَػػل َّرفَػ َعػػوُ اللّػػوُ إِلَْيػ ِػو َوَاػػا َف اللّػػوُ َع ِزي ػزاً َح ِكيم ػاً
نالنساء , ٔ٘ٛفسلمو اهلل من شر اليهود وأذاىم  ,ورغم أف الصلب يسػبق القتػل  ,إذ
ىػػو وسػػيلة للقتػػل  ,إال أف اهلل تبػػارؾ وتعػػالى قػػدـ نفػػي القتػػل علػػى نفػػي الصػػلب فقػػاؿ

صلَبُوهُ )  ,بمعنى  :أنو لم يُقتػل أصػالً  ,فكيػف تزعمػوف أنػو قػد
تعالىَ ( :وَما قَػتَػلُوهُ َوَما َ

صلب؟!
ُ

ويقػػوؿ الغػػالـ فػػي اتابػػو " المسػػيح الناصػػري فػػي الهنػػد " أنػػو بعػػد واقعػػة الصػػلب ىػػاجر
المسػػيح عليػػو السػػالـ إلػػى اشػػمير وتػػوفي فيهػػا قبػػل ألفػػي سػػنة  ,مسػػتدال بقػػوؿ اهلل عػػز
اىما إِلَى ربْػوةٍ ذَ ِ
ات قَػ َرا ٍر َوَم ِعػي ٍن نالمامنػوفٓ٘
آويْػنَ ُ َ
{و َج َعلْنَا ابْ َن َم ْريَ َم َوأ َُّموُ آيَةً َو َ
وجل َ :
ََ
 ,ولقد ناقض الغالـ المفسرين باإلجماع ألف " الربوة " ىى بيت المقػدس بػبالد الشػاـ
 ,اما أف اآلية ال تشير إلى ىجرة بل إلى إيػواء واسػتقرار  ,لكػن الغػالـ زعػم ىػ ا وقطػع
بوفاة المسيح ليخلي المقاـ لنفسو  ,ألف من مات يستحيل أف يعود إلى الحياة بجسمو
وروحػػو علػػى حسػػب زعمػػو  ,وله ػ ا زعػػم أف عػػودة المسػػيح سػػتكوف مثيليػػة ( أي مثيػػل

المسيح )  ,وأنو ىو المثيل !

ِ
ػك
والمسػػيح عليػػو السػػالـ لػػم يمػػت  ,قػػاؿ تعػػالى { :إِ ْذ قَػ َ
يسػػى إِنػػي ُمتَػ َوفنيػ َ
ػاؿ اللّػػوُ يَػػا ع َ
َّ ِ
ِ َّ ِ
ِ َّ ِ
ين َا َف ُػرواْ إِلَػى يَػ ْػوِـ
ين اتَّػبَػعُ َ
َوَرافِعُ َ
ػوؾ فَػ ْػو َؽ الػ َ
ين َا َف ُرواْ َو َجاع ُل الػ َ
ك إِلَ َّي َوُمطَ نه ُر َؾ م َن ال َ
ِ
ِ ِ
يمػػا ُانػػتُ ْم فِيػ ِػو تَ ْختَلِ ُفػػو َف نآؿ عمػػراف٘٘  .أي
الْقيَ َامػػة أُػ َّػم إِلَػ َّػي َمػ ْػرِجعُ ُك ْم فَػأ ْ
َح ُك ُم بَػ ْي ػػنَ ُك ْم ف َ
إن ػػي قابض ػػك م ػػن ع ػػالم األرض ورافع ػػك إل ػػى الس ػػماء بع ػػد اس ػػتيفائك اام ػػل أجل ػػك ,
والمقصػػود بشػػارتو بنجاتػػو مػػن اليهػػود ورفعػػو إلػػى السػػماء سػػالما دوف أذى  ...ومػػن ىػ ا
المعنى قوؿ العرب  :توفيت مالي من فالف أي قبضتو الو وافيا .
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اما أف ى ا من المقدـ والماخر تقديره إني رافعك إلي أػم متوفيػك بعػد ذلػك امػا قػاؿ
قتادة ,وقد ذاره الطبري أيضا فقاؿ  " :وقاؿ آخروف معنى ذلك  :إذ قاؿ اهلل يا عيسى
إني رافعك إلي ومطهرؾ من ال ين افروا  ,ومتوفيك بعد إنزالي إياؾ إلى الدنيا " ( انَر
تفسير الطبري . ) ٗ٘ٛ/ٙ
وى ػ ا مػػا قالػػو الحسػػن وابػػن عبػػاس وابػػن زيػػد واختػػاره ابػػن جريػػر الطبػػري وقػػرره شػػيخ
اإلسالـ ابن تيمية  ,وى ا ىو الصحيح امػا ذىػب إليػو المحققػوف مػن أمػة محمػد صػلى
اهلل عليو وسلم.
فالحق ال ي دلت عليو األدلة البينة وتَػاىرت عليػو البػراىين أنػو عليػو السػالـ رفػع إلػى
السماء حيا وأنو لم يمت بل لم يزؿ حيا في السماء إلى أف ينػزؿ فػي آخػر الزمػاف  ,أػم
يموت بعد ذلك الموتة التي اتبها اهلل عليو  .فيكوف ذاره في اآليػة قبػل الرفػع مػن بػاب
المقدـ ومعناه التأخير  ,ألف الواو ال تقتضي الترتيب  ,اما نبو أىل العلػم وعلمػاء اللغػة
.
ومن ىنا يعلم أف تفسير الوفاة بالموت قبل الرفع قوؿ ضعيف مرجػوح  ,بػل الػ ي عليػو
الجمهور ىو أنػو عليػو السػالـ رفػع حيػا بجسػده وروحػو  ,وسػينزؿ فػي أخػر الزمػاف علػى

النحو ال ي بينو النبي صلى اهلل عليو وسلم .
يقوؿ اإلماـ فخر الدين الرازي  ( :وقد أبت الدليل أنو حي – أي المسيح عليو السالـ
– ,وورد الخبر عن النبي صلى اهلل عليو وسلم أنو سينزؿ ويقتل الدجاؿ  ,أػم إنػو تعػالى
يتوفاه بعد ذلك ) ( التفسير الكبير . ) ٙٓ /ٛ
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ىػ ػ ا وق ػػد نق ػػل الش ػػيخ حمػػود ب ػػن عب ػػد اهلل الت ػػويجري رحمػػو اهلل ف ػػي رده عل ػػى الش ػػيخ
شلتوت رحمو اهلل إجماع أىل العلم علػى ذلػك  ( .انَػر بتوسػع " اتحػاؼ الجماعػة بمػا
جاء في الفتن والمالحم وأشرط الساعة" ٖ. ) ٖٔٔ-ٕٔٛ/
ولػػو تتبعنػػا سػػخافاتهم فػػي تحريػػف القػػرآف الكػػريم لطػػاؿ المقػػاـ  ,وحسػػبنا مػػا نقلنػػاه مػػن
تأويلهم الباطل المخالف لصريح الكتاب والسنة .

* عقيدتهم في قضية النسخ في القرآف الكريم !
يقػوؿ غػالـ أحمػد  ( :إف رقبتػي ىػي تحػت نيػر القػرآف الكػريم  ,ولػيس ألحػد أف ينسػخ
حتػى نقطػة أو حراػة مػن القػرآف الكػريم ) ( جريػدة " أخبػار عػاـ " الصػادرة مػن الىػور
عدد يوـ  ٕٙمايو ٜٔٓٛـ ) .
والنسػخ امػا ىػو معلػوـ باتفػاؽ علمػاء األمػػة  ,أابػت فػي القػرآف والسػنة  ,والحكمػة منػػو
لاىرة جلية .
قػاؿ القرطبػي  ( :معرفػة ىػ ا البػاب أايػدة وفائدتػو عَيمػة ( أي النسػخ )  ,ال يسػتغني
عػػن معرفتػػو العلمػػاء  ,وال ينكػػره إال الجهلػػة األغبيػػاء  ,لمػػا يترتػػب عليػػو مػػن النػػوازؿ فػػي
األحكاـ  ,ومعرفة الحالؿ والحراـ  .روى أبو البختري قػاؿ  :دخػل علػي رضػي اهلل عنػو
المسجد فإذا رجل يخوؼ الناس  ,فقاؿ :ما ىػ ا ؟ قػالوا  :رجػل يػ ار النػاس  ,فقػاؿ :
ليس برجل ي ار الناس ! لكنو يقػوؿ أنػا فػالف بػن فػالف فػاعرفوني  ,فأرسػل إليػو فقػاؿ :
أتعرؼ الناسخ من المنسوخ ؟! فقاؿ  :ال  ,قػاؿ  :فػاخرج مػن مسػجدنا وال تػ ار فيػو .
وفي رواية أخرى  :أعلمت الناسػخ والمنسػوخ ؟ قػاؿ  :ال  ,قػاؿ  :ىلكػت وأىلكػت .

ومثلو عن ابن عباس رضي اهلل عنهما ) ( تفسير القرطبي ٔ . ) ٖٗ /
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قاؿ ابن اثير  ( :والمسلموف الهم متفقوف علىجواز النسخ فػي أحكػاـ اهلل تعػالى  ,لمػا
لو في ذلك من الحكمة البالغة  ,والهػم قػاؿ بوقوعػو ) ( تفسػير ابػن اثيػر ٔ , ٔٛٔ /
ٕ. ) ٔٛ
وقاؿ الشيخ " رحمة اهلل بن خليل الهندي "  .... ( :فك لك في نسػخ األحكػاـ حكػم
نَرا إلى حاؿ المكلفين والزماف والمكاف  ,أال ترى أف
ومصالح لو – تبارؾ وتعالى ً , -
الطبيب الحاذؽ يبدؿ األدوية واألغ ية بمالحَػة حػاالت المػريض وغيرىػا علػى حسػب

المصػػلحة الت ػي يراىػػا  ,وال يحمػػل أحػػد فعلػػو علػػى العبػػث والسػػفاىة والجهػػل ؟ فكيػػف
يَن عاقل ى ه األمور في الحكيم المطلق العالم باألشياء بالعلم القديم األزلػي األبػدي
؟! ) (إلهار الحق ص ٕٖٕ) .

ٖ -عقيدتهم في السنة والحديث !
لقد قاـ الغالـ وأمثالػو مػن المخػربين علػى مػر العصػور  ,بػالطعن فػي السػنة النبويػة  ,إمػا
تصػػريحا وإمػػا تػػأويال  ,فػػالغالـ وأتباعػػو يتعػػاملوف مػػع السػػنة واألحاديػػث بمعيػػار الهػػوى
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والغرض  ,فإذا وافق الحديث أىواءىم انتصػروا لػو وجعلػوا ديػنهم يػدور عليػو امػا فعلػوا
في حديث  " :إف اهلل يبعث له ه األمة على رأس ال مائة سنة من يجدد لهػا دينهػا " .
وإذا خػػالف الحػػديث أىػػواءىم ومنهػػاجهم الباطػػل ردوه  ,ولػػو اػػاف فػػي أعلػػى درجػػات
الصػػحة  ,وقػػالوا حسػػبنا القػػرآف فمػػا وافػػق القػػرآف قبلنػػاه  ,ومػػا خػػالف القػػرآف رددنػػاه ,
ويجعلوف فهمهم وأىواءىم الحكم في الموافقة والمخالفة للقرآف والسنة !
أم إنهم يسعوف لتحريف األحاديث اما فعلوا مػع القػرآف الكػريم فحرفػوا معػاني اآليػات
بما يتماشى مع عقائدىم  ,ولم تسلم األحاديث النبوية مػن أذاىػم وتحػريفهم  ,وأعػرض
نب ا من تحريفهم للسنة المطهرة بتأويلهم لألحاديث النبوية الصحيحة :
* يزعم الغالـ أنو نبي من عند اهلل  ,وأف لفَة " خاتم النبيين " ال تعنػي بالضػرورة أنػو ال
نبي بعد رسػوؿ اإلسػالـ صػلوات اهلل وسػالمو عليػو  ,بػل تعنػي أنػو صػلى اهلل عليػو وسػلم
أفضل النبيين وزينتهم  ,وقد سبق بياف ذلك .
* قػػاـ الغػػالـ بتأويػػل أحاديػػث نػػزوؿ المسػػيح عليػػو السػػالـ شػػرقي دمشػػق عنػػد المنػػارة
البيضػػاء وعليػػو رداءاف أصػػفراف  ,فقػػاؿ محرفػػا  " :المػػراد بػػالرداء األصػػفر  :العلػػة وقػػد
جاء في الحديث أف المسيح ينزؿ وعليو رداءاف أصفراف وى ا شأني فإنني أعاني علتين
 :إحداىما  :في مقدـ جسمي وىو الػدوار الشػديد الػ ي قػد أخػر بػو األرض  ,وأخػاؼ

بو على نفسي  ,والعلة الثانية  :في أسػفل الجسػم وىػى اثػرة التبػوؿ " ( بػراىين أحمقيػة
ٔ. ) ٕٓٔ/
ولجأ إلى الخػداع والتزييػف فػادعى أف قريػة قاديػاف مشػابهة لدمشػق  ,وأف اهلل أنزلػو فػي
دمشق ى ه بطريق شرقي  ,عند المنارة البيضاء مػن المسػجد الػ ي دخلػو اػاف آمنػا ( .
إزالة أوىاـ ص . ) ٙٛ
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وإذ قػػد تغلػػب علػػى تأويػػل لفػػظ دمشػػق والشػػاـ  ...إلػػخ  ,فقػػد بقػػى لػػو أف يتغلػػب علػػى
مشكلة المنارة الشرقية  ,وذلك ببنائػو منػارة فػي شػرقي قاديػاف وقػرر ذلػك سػنة ٜٓٓٔ
وفػػتح اإلاتتػػاب ل ػ لك وحػػث علػػى اإلعانػػات ووضػػع أساسػػها عػػاـ ٖٓ ٜٔوتػػم ىػػ ا
المشروع بعد وفاتو في حياة نجلو " بشير الدين محمود " .
ولم يكتف الغالـ به ا فقط  ,بػل لمػا رأى فسػاد تأويلػو  ,أنكػر أحاديػث نػزوؿ المسػيح
عليو السالـ بالكلية  ,واتهم النبػي صػلى اهلل عليػو وسػلم بالكػ ب  ,فقػاؿ  " :إف فكػرة

نػػزوؿ المسػيح الموعػود مػن السػماء لفكػرة باطلػة تمامػا .اعلمػوا جيػ ًدا أنػو لػن ينػػزؿ مػن

السماء أح ٌد .إف جميع معارضػينا الموجػودين اليػوـ سػوؼ يموتػوف ,ولكػن لػن يػرى أحػد

مػػنهم عيسػػى بػػن مػػريم نػػازالً مػػن السػػماء أب ػ ًدا  ,أػػم يمػػوت أوالدىػػم ال ػ ين يخلفػػونهم ,

أيضػػا عيسػػى بػػن م ػريم نػػازالً مػػن السػػماء  ,أػػم يمػػوت أوالد
ولكػػن لػػن يػػرى أحػػد مػػنهم ً

أيضا لن يروا ابن مريم نازالً من السماء  .وعندئ سوؼ يُلقي اهلل في
أوالدىم  ,ولكنهم ً
تمامػا,
قلوبهم َ
القلق  ,فيفكروف أف أياـ غلبة الصليب قد انقضت  ,وأف العالم قد تغيَّر ً

ولكن عيسى بن مريم لم ينػزؿ بعد؛ فحينئ سوؼ يتن ّفػر العقػالء مػن ىػ ه العقيػدة دفعػةً
ػأس والقنػوط الشػديداف
واحدة ,ولن ينتهػي القػرف الثالػث مػن ىػ ا اليػوـ إال ويسػتولي الي ُ
ػلما أو مسػػيحيِّا ,فيرفضػػوف ى ػ ه العقيػػدة
علػػى اػػل مػػن ينتَػػر عيسػػى  ,سػػواء اػػاف مسػ ً

الباطلػػة  ,وسػػيكوف فػػي العػػالم ديػػن واحػػد وسػػيد واحػػد.وإننػػي مػػا جئػػت إال لػػزرع البػ رة,

ػت ىػ ه البػ رة بيػػدي  ,واآلف سػػوؼ تنمػػو وتزدىػػر  ,ولػػن يقػػدر أحػػد علػػى أف
وقػػد ُزرعػ ْ
يعرقل طريقها " ( الخزائن الشيطانية ٕٓ. ) ٙٚ/
يقػػوؿ السػػفاريني فػػي اتابػػو " لوامػػع األنػػوار" ٕ ( : ٜ٘-ٜٗ/فقػػد أجمعػػت األمػػة علػػى
نزولو -أي المسيح عليو السالـ  -ولم يخالف فيو أحد من أىل الشػريعة  ,وإنمػا أنكػر
ذلك الفالسفة والمالحدة ممن ال يعتد بخالفو  ,وقد انعقد إجماع األمػة علػى أنػو ينػزؿ
ويحكم به ه الشريعة المحمدية  ,وليس ينزؿ بشريعة مستقلة عند نزولو من السماء ) .
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* اعتمػػد الغػػالـ فػػي تأويالتػػو وتحريفاتػػو علػػى المنامػػات  ,ولجػػأ إلػػى أسػػاليب باطنيػػة فػػي
حسػػاب الجمػػل واألعػػداد اعػػادة اليهػػود  ,والتطػػرؼ فػػي تأويػػل المصػػطلحات الدينيػػة
الشرعية المتواتر لفَها ومعناىا ومفهومها .
اما زعػم أتباعػو أف الغػالـ تلقػى وحيػا يخبػره بموتػو  ,وىػو  ( :ال تثػق بالحيػاة الفانيػة )
وزعمػػوا أف القيمػػة العدديػػة لحػػروؼ ىػ ا الػػوحي تشػػير إلػػى سػػنة وفاتػػو !( مصػػطفي أابػػت

القادياني  :السيرة المطهرة ص . ) ٕٜٙ

* عقيدتهم في معجزة اإلسراء والمعراج !
يػزعم أتبػػاع الغػػالـ فػػي مقػػاؿ لهػػم عػن " حقيقػػة اإلسػراء والمعػػراج "  :أف اإلسػراء شػػيء
والمعػػراج شػػيء آخػػر ولػػم يجتمعػػا فػػي رحلػػة واحػػدة بػػل وال فػػي سػػنة واحػػدة  ,وإنمػػا

يفص ػػلهما ع ػػدد م ػػن الس ػػنوات يبل ػػر س ػػتا أو س ػػبعا ألف س ػػورة ال ػػنجم نزل ػػت ف ػػي الس ػػنة
الخامسػػة مػػن البعثػػة وىػػى التػػي فيهػػا ذاػػر المعػػراج  ,أمػػا سػػورة اإلس ػراء فقػػد نزلػػت فػػي
أوآخ ػػر الفت ػػرة المكي ػػة  .وأف ال ػػرواة ى ػػم الػ ػ ين اخ ػػتلط عل ػػيهم األم ػػر فجعل ػػوا اإلس ػػراء
والمعراج حدث واحد !
ويقول ػػوف  :إف واقع ػػة المع ػػراج ل ػػم تك ػػن انتق ػػاال جس ػػديا م ػػن األرض إل ػػى م ػػا وراء ع ػػالم
األفالؾ والمجػرات  ,ولػم تكػن انتقػاال روحيػا بمعنػى أف الػروح الشػريفة غػادرت الجسػد
وانتقلػػت إلػػى ى ػ ا المجػػاؿ ..ألف األرواح ال تفػػارؽ أجسػػادىا مػػاداـ المػػرء علػػى قيػػد
الحيػػاة ..ولػػم تكػػن حلمػػا يمػػر بػػرأس نػػائم يغػػط فػػي فراشػػو  .وإنمػػا ىػػي مػػن قبيػػل الػػوحي
اإللهػػي الػ ي يكلػػم بػػو المػػولى تبػػارؾ وتعػػالى مػػن يصػػطفيو مػػن عبػػاده ..إنػػو الكشػػف .
والكشف أو الرؤيا ..تحدث لإلنساف المصػطفى وىػو فػي حالػة اليقَػة الكاملػة ...يػرى
الشيء ويعي أحداث الكشػف ..وحػده فػي خلػوة بعيػدا عػن النػاس  ,أو أمػاـ النػاس وال

يدروف بما يجري معو  ,أو أماـ الناس ومعهم ويشتراوف معو .
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ويقولوف  :إف اإلسراء والمعراج ليس بمعجزة  ,ألف شرط المعجزة لم يتحقػق  ,وىػو أف
يقع العمل أماـ القوـ ويشاىدونو  ,ويقولػوف أف الحادأػة بػال أي قيمػة ألنهػا حػدأت أمػاـ
من جرت على يديو فقط دوف أف يشاىدىا أحد !
وى ه عادة الطاعنين في السنة المطهرة  ,فهم يطعنوف في أجل األمور وأعَمها  ,حتى

يصػػير اإلسػػالـ بػػال معجػػزات تثبػػت مصػػداقيتو  ,فػػإذا طعنػػوا فػػي القػػرآف والسػػنة  ,فمػػاذا
يتبقى من اإلسالـ ؟!
أمػػا قػػولهم أف المعػػراج لػػم يحػػدث ليلػػة اإلس ػراء  ,فه ػ ا تك ػ يب للنبػػي عليػػو الصػػالة
والسالـ وليس للرواة فحسب  ,ألنو قد صح عنو صلى اهلل عليو وسلم أنػو قػاؿ بعػد أف
أخبػػر بقصػػة اإلسػػراء لػػيال علػػى البػػراؽ إلػػى بيػػت المقػػدس  " :أػػم عػػرج بنػػا إلػػى السػػماء
الدنيا  ....الحديث" .وىو حديث أنس بن مالك رضػي اهلل عنػو الػ ي أخرجػو البخػاري
ومسلم وأحمد وفيو ذار المعراج بعد اإلسراء مباشرة .
واستداللهم بأوقات النزوؿ غير صػحيح  ,بػل فيػو اػ ب علػى العلمػاء  ,فلػم يػزعم أحػد
 فيما أعلم – أف سورة النجم نزلت في السنة الخامسة  ,بل أجمع العلماء أنها مكيػةدوف اإلشارة إلى زمن النزوؿ بالتحديد  ,وا ا األمر في سورة اإلسراء .

وعن قولهم أف اإلسراء والمعراج اانا من أنواع الكشف أوالرؤيا أأناء اليقَة  ,فه ا ممػا
قالوه خدمة للمستشرقين ال ين يستدلوف بأقواؿ الفرؽ المارقة عن اإلسالـ !
{وَمػا
ولقد رد علماء اإلسالـ سلفا وخلفا على ى ه الػدعاوى  ,قػاؿ اهلل تبػارؾ وتعػالى َ :
اؾ إِالَّ فِ ْتػنَػةً لنلنَّ ِ
ػاس ناإلسػراءٓ . ٙوأخػرج البخػاري والترمػ ي عػن
الرؤيَا الَّتِي أ ََريْػنَ َ
َج َعلْنَا ُّ
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ِ
ي بو إلى بيت
النبي صلى اهلل عليو وسلم ليلة ْ
أس ِر َ
ابن عباس قاؿ  " :ىي رؤيا َع ْين اُريها ّ

المقدس" .

فكيػػف يكػػوف اشػػفا أو رؤيػػا إلهاميػػة ويكػػوف فتنػػة للنػػاس ؟! فلػػو قػػاؿ قائػػل  :لقػػد طفػػت
الدنيا بأسرىا في رؤيػا إلهاميػة ىػ ه الليلػة ؟ تػرى ىػل يك بػو أحػد ؟! فالنػاس يعلمػوف أف
قانوف الرؤيا اإللهاميػة يختلػف عػن قػانوف الرؤيػا العينيػة الحقيقيػة  ,إذ الػنفس تسػرح فػي
الرؤيا اإللهامية ايفما شاءت  ,فال يمكن ألحد أف يعترض .

أما لو قػاؿ قائػل  :لقػد طفػت الػدنيا بأسػرىا فػي رؤيػا حقيقيػة بجسػدي وروحػي فػي ىػ ه
الليلة؟ فسترى المعترضين يسدوف عين الشمس !
وله ا اعترض المشراوف وقالوا للنبي صػلى اهلل عليػو وسػلم  ... " :نضػرب إليهػا أابػاد
اإلبل في شػهرا – أي بيػت المقػدس – وتػزعم أنػك أتيتهػا فػي ليلػة ؟ " ( أخرجػو مسػلم
وأحمد والبيهقي ) .
أسػػمعتم أيهػػا الغالميػػة ؟ قػػالوا  :أتيتهػػا  ,ولػػم يقولػػوا  :رأيتهػػا  ,أو انكشػػف لػػك فػػي رؤيػػا
إلهامية!
ول ػػو اان ػػت رؤي ػػا إلهامي ػػة  ,أا ػػاف ىػ ػ ا يس ػػتدعي أيضػ ػا أف يرت ػػد بس ػػبب ذل ػػك ض ػػعاؼ
اإليماف؟!
اما أف المة ( الرؤيا ) وردت فػي البصػر  ,وذاػرت اػ لك فػي اثيػر مػن قصػائد الشػعر

لفحػػوؿ شػػعراء العػػرب  ,خاصػػة عنػػد الحػػديث عػػن غرائػػب األشػػياء التػػي تشػػبو الرؤيػػا
المنامية .
ِِ
ِِ
ِ
ْح َر ِاـ
{س ْب َحا َف الَّ ي أ ْ
َس َرى بِ َع ْبده لَْيالً نم َن ال َْم ْسجد ال َ
ى ا  ,وقد قاؿ اهلل تبارؾ وتعالى ُ :
ِِ
ْصػػ ػػى الَّػ ػ ػ ِ ي بارْانَ ػ ػػا حولَػػ ػػوُ لِنُ ِريػػ ػػوُ ِمػػ ػػن آياتِنَ ػ ػػا إِنَّ ػ ػػوُ ُى ػ ػػو َّ ِ
يع
إِلَ ػ ػػى ال َْم ْسػػ ػػجد األَق َ
السػػ ػػم ُ
ْ َ
َ
َْ
َ
ََ
الب ِ
ص ُيرناإلسػراءٔ .والعبػػد ال يكػػوف عبػػدا إال بجسػػمو وروحػػو  ,وقػػد علمػػت أف المعػراج
َ
حػػدث بعػػد اإلسػػراء فػػي نفػػس الرحلػػة  ,فعلػػم مػػن ى ػ ا أيضػػا أف المعػػراج اػػاف بالجسػػد
والروح .
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وأما عن زعمهم أف معجزة اإلسراء والمعراج فقػدت قيمتهػا  ,ألنهػا جػرت أمػاـ صػاحبها
فقػػط  ,فنقػػوؿ  :إف رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم – وا ػ لك األنبيػػاء  -اػػاف يأتيػػو
الوحي بالقرآف الكريم خفية  .فلم يشهد جبريل عليػو السػالـ أحػد غيػره صػلى اهلل عليػو
وسلم  ,وا ا موسى عليػو السػالـ المػو اهلل وحػده ولػم يشػهد أحػد ذلػك  ,بػل آمػن بنػو
إسرائيل ب لك غيبا  ,فأولى للغػالـ وأتباعػو أف يطعنػوا فػي القػرآف الكػريم ورسػالة موسػى

عليو السالـ !

إف المسألة المطروحة ىنا مسألة إيمانيػة  ,أي إخبػار بغيػب  ,وليسػت مسػألة مشػاىدة ,
وذلك حتى تناقى بالعقل  ,وتكوف مدخال لإليماف  ,ألف اإليماف ليسػت أداتػو الرؤيػة ,
فليس بعد العين أين  ,ولكنو يتم بالدليل العقلي على أف ما ىو غيب حدث فعال .
إف ال الدعاوى التي زعمها الغػالـ وأتباعػو  ,قيلػت مػن المستشػرقين  ,واػانوا يحسػبوف
بػ ػ لك أنه ػػم يه ػػدموف المعج ػػزة  ,لك ػػن أس ػػئلتهم بين ػػت ن ػػواحي اإلعج ػػاز ف ػػي اإلس ػػراء
والمعراج  ,فسبحاف اهلل ال ي سخر عبده غير المسلم لخدمة دين الحق !

* عقيدتهم في المسيح الدجاؿ !
المسػػيح الػػدجاؿ فػػي نَػػر الغػػالـ وأتباعػػو لػػيس شخصػػا بعينػػو امػػا وصػػفو النبػػي عليػػو

الصػػالة والسػػالـ  ,بػػل ىػػم يك ػ بوف النبػػي صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم ويقولػػوف أف المسػػيح
الدجاؿ ىو اإلستعمار أو الرجل األبيض الغربي !
http://www.anti-ahmadiyya.org

ومػػن تػػأويالتهم ألحاديػػث الػػدجاؿ أنهػػم يقولػػوف أف قػػوؿ النبػػي صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم
حكاية عن الدجاؿ في حديث النواس بن سمعاف في صحيح مسلم  " :فيمر بالخربػة ,
فيقوؿ لها أخرجي انوزؾ "  :يعني الػدوؿ اإلسػتعمارية التػي نهبػت بتػروؿ ومعػادف وانػوز
الدوؿ اإلسالمية !
وأما قولو صلى اهلل عليو وسلم  " :أم يدعو رجػالً شػاباً ,فيضػربو بالسػيف فيقطعػو  ,أػم
يدعوه فيقبل ويتهلل وجهو يضحك "  :فه ا يعني األطبػاء فػي الػدوؿ اإلسػتعمارية حػين
يعػػالجوف مرضػػاىم  ,وىػػو دليػػل علػػى تقػػدمهم فػػي مجػػاؿ الطػػب لدرجػػة أنػػو يقػػوـ بػػإجراء
عمليػػات جراحيػػة يكػػوف اإلنسػػاف خاللهػػا االمي ػت تمام ػاً وبعػػد انتهػػاء العمليػػة ونجاحهػػا

يعود اإلنساف أاثر حيوية وأاثر نشاطاً وقوة !

وأمػػا قولػػو صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم عػػن سػػرعة الػػدجاؿ فػػي األرض  " :االغيػػث اسػػتدبرتو
الريح " فيقولوف  :يصف الرسوؿ الكريم صلى اهلل عليو وسػلم سػرعة الػدجاؿ فػي سػفره
وانتقالو بأنها تعادؿ سرعة الػريح وىػ ا الوصػف إشػارة إلػى اسػتعمالو وسػائط نقػل سػريعة
وقوية االطائرة والقطار !
وأقػػوؿ  :وجػػب اآلف علػػى اػػل مسػػلم عنػػدما يػػرى رجػػال أوروبيػػا أو أمريكيػػا أف يقػرأ عليػػو
وفي وجهو عشر أيات من سورة الكهف ( أخرجو مسلم وأحمد وأبػو داود )  .واػ ا إذا
راب القطار أو الطائرة بدال من دعاء راوب الدابة !
لقد أخبر صلى اهلل عليو وسلم أف المسيح عليو السالـ سيحارب الدجاؿ ويقتلػو  ,امػا
أخرج ابن ماجة في اتاب الفتن قولو صلى اهلل عليو وسلم  " :فإذا نَر الدجاؿ إليػو –
إلػػى المسػػيح عيسػػى عليػػو السػػالـ – ذاب امػػا يػ وب الملػػح فػػي المػػاء وانطلػػق ىاربػػا ,
ويقوؿ عيسػى عليػو السػالـ  :إف لػي فيػك ضػربة لػن تسػبقني بهػا فيدراػو عنػد بػاب اللػد
الشرقي فيضربو فيقتلو " .
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فإذا ااف األمر اما يزعموف  ,فلماذا لم يقتل الغالـ الدجاجلة ال ين أخ في تعَيمهم,
وإلغ ػػاء الجه ػػاد م ػػن أجله ػػم  ,وف ػػرض عل ػػى أتباع ػػو وج ػػوب ط ػػاعتهم واتب ػػاعهم  ,وع ػػدـ
الخروج عليهم وعصيانهم ؟!
اما أنو من العجيب ى ه األياـ أف أاثر من يسػلموف مػن الغػرب – الدجاجلػة فػي زعػم

الغالمية  -وما علمنػا عػن رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو وسػلم أف الػدجاؿ سيسػلم فػي يػوـ
مػػن األيػػاـ  ,بػػل أخبرنػػا النبػػي عليػػو الصػػالة والسػػالـ أف الػػدجاؿ سػػيقوؿ  :أنػػا ربكػػم !(
أخرجو ابن ماجة ) .
والنػالر فػي األحاديػػث يػرى أف الػػدجاؿ رجػل  ,والمػرأة فػػي العػالم الغربػػي تسػتطيع فعػػل
ال األمور التي يفعلها الرجل األبيض في شتى المجاالت  ,في الطب مثال  ,فهى تقوـ
ب ػػإجراء العملي ػػات الحرج ػػة االرج ػػل األب ػػيض  ,وتس ػػتقل القط ػػارات والط ػػائرات االرج ػػل
األبػيض  ,فيلػػزـ ذلػػك الغالميػة أف يامنػػوا أف الػػدجاؿ ىػو اػػل رجػػل وامػرأة فػػي المجتمػػع
الغربي !
ونتسػػاءؿ  :مػػا ىػػو تػػأويلهم لقولػػو صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم عػػن الػػدجاؿ " :وأف الػػدجاؿ

ممسوخ العين عليها لفػرة غليَػة مكتػوب بػين عينيػو اػافر يقػرؤه اػل مػامن ااتػب وغيػر
ااتب " ؟! ( أخرجو مسلم ) .
وما ىو تأويلهم لقولو صلى اهلل عليو وسلم عن الدجاؿ أيضا  " :إف الدجاؿ ليخرج مػن
أرض بالمشػػرؽ يقػػاؿ لهػػا خراسػػاف يتبعػػو أفػػواج اػػأف وجػػوىهم المجػػاف المطرقػػة " ؟! (
أخرجو الترم ي وابن ماجة وأحمد وصححو األلباني ) .

* عقيدتهم في حكم المرتد !
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يقولوف بأف قتػل المرتػد عػن اإلسػالـ قتػل للحريػة الفكريػة  ,ونشػر الخػوؼ بػين النػاس ,
ويضػػعفوف حػػديث النبػػي صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم الػ ي أخرجػػو البخػػاري فػػي صػػحيحو عػػن
ابن عباس رضي اهلل عنهما  " :من بدؿ دينو فاقتلوه " .
وا لك قولو صلى اهلل عليو وسلم  " :اليحل دـ امريء مسلم يشهد أف ال إلو إال اهلل ,

وأنػػي رسػػوؿ اهلل  ,إال بإحػدى أػػالث  :الثيّػػب الزانػػي  ,والػػنفس بػػالنفس  ,والتػػارؾ لدينػػو

المفارؽ للجماعة " ( متفق عليو ) .

ويقولوف أف علة الحديث األوؿ ىو عكرمة مولى ابػن عبػاس  ,فلقػد اتُّهػم مػن قبػل عػدد

من علماء الرجاؿ  .ل ا لم يرو لو مالك وال مسلم  ,باعتباره ضعي ًفا غير أقة !
واعادة أىل الهوى والغرض  ,فهاىم يستدلوف بعلم الرجاؿ على الرغم من أنهم ينكروف
أحاديث صحيحة وصريحة !
إف عكرمة مولى ابن عباس رضي اهلل عنهما  ,مكي تابعي أقػة بػريء ممػا يرميػو النػاس بػو
 ,فهو أحد التابعين والمفسرين المكثرين والعلماء الربانيين والرحػالين الجػوالين  ,صػنفو
ابن سعد في الطبقو الثانية من التابعين  .واحت بو البخاري وأصحاب السنن .
قاؿ اإلماـ أحمد رحمو اهلل  ( :عكرمة يحت بو ) .

وذار يحيى بن معين عن محمد بن فضيل أنا عثماف بػن حكػيم قػاؿ  :جػاء عكرمػة إلػى
أبي أمامة بن سهل وأنا جالس عنده  ,قاؿ  ( :يا أبا أمامة  ,أسمعت ابػن عبػاس يقػوؿ :
مػا حػدأكم عكرمػػة عنػي بشػو فصػػدقوه فإنػو لػػن يكػ ب عل ّػي ؟ قػػاؿ  :نعػم ) ( الحػػافظ
ابن رجب  :شرح علل الترم ي ٔ . ) ٖٕ٘ /

وقاؿ يحيى ابن معين رحمو اهلل ( :إذا سمعت من يقع في عكرمة فاتهمو على اإلسػالـ)
(مقدمة فتح الباري ص ٗٓ٘ ) .
وقاؿ الشعبي  ( :ما بقي أحد أعلم بكتاب اهلل من عكرمة ) .
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وقػ ػػاؿ قتػ ػػادة  ( :أعلػ ػػم النػ ػػاس بػ ػػالحالؿ والحػ ػػراـ الحسػ ػػن – البصػ ػػري  , -وأعلمهػ ػػم
بالمناسك عطاء  ,وأعلمهم بالتفسير عكرمة ) ( الػ ىبي  :سػير أعػالـ النػبالء ٘) ٔٗ/
.
وقػاؿ البخػػاري رحمػػو اهلل  ( :لػػيس أحػػد مػػن أصػػحابنا إال احػػت بعكرمػػة ) ( مقدمػػة فػػتح
الباري ص ٗٓ٘ ) .
وقاؿ ابن منده  ( :أما حاؿ عكرمة في نفسو فقد عدلو أمة من التابعين منهم زيادة على
سبعين رجال من خيار التابعين ورفعائهم  , ,وى ه منزلة ال تكاد توجػد مػنهم لكبيػر أحػد

مػػن التػػابعين علػػى أف مػػن جرحػػو مػػن األئمػػة لػػم يمسػػك عػػن الروايػػة عنػػو ولػػم يسػػتغن عػػن
حديثو ,وااف حديثو متلقى بالقبوؿ قرنا بعد قرف إلى زمن األئمة ال ين أخرجوا الصحيح
) (المصدر السابق ص ٘ٓ٘ ) .
وأما ما زعمو أتباع الغالـ من أف مالكاً لم يرو لعكرمػة  ,فهػ ا اػ ب علػى اإلمػاـ مالػك,

فإنو قد روى عن عكرمة في الموطأ  ,ففي الموطأ ٔ:ٖٛٔ /

( قاؿ الراوي  :وحدأني عن مالك عن أور بػن زيػد الػديلي عػن عكرمػة مػولى ابػن عبػاس
قاؿ :ال ألنو إال عن عبد اهلل بن عباس أنو قاؿ :ال ي يصيب أىلو قبل أف يفيض يعتمر
ويهدي .وحدأني عن مالك أنو سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقوؿ في ذلك مثل قوؿ
عكرمة عن ابن عباس قاؿ مالك :وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك ) .
وقػػد أأبػػت ابػػن عبػػد البػػر فػػي " التمهيػػد " فػػي الضػػحية روايػػة مالػػك عػػن أػػور عػػن عكرمػػة
قاؿ( :وقد روي في فضل الضحايا آأار حساف ,فمنهػا :مػا رواه سػعيد بػن داود بػن أبػي
الزبير عن مالك عن أور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس قاؿ :قػاؿ رسػوؿ اهلل :مػا مػن
نفقة بعد صلة الرحم أعَم عند اهلل من إىراؽ الدـ ) .
ونقل الحافظ ابن حجر في مقدمة " فتح الباري " عن ابن عبد البر قولو  ( :وزعموا أف
مالكػػا أسػػقط ذاػػر عكرمػػة مػػن الموطػػأ وال أدري مػػا صػػحتو  ,ألنػػو قػػد ذاػػره فػػي الح ػ
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وصرح باسمو وماؿ إلى روايتو عن ابػن عبػاس  ,وتػرؾ عطػاء فػي تلػك المسػئلة مػع اػوف
عطاء أجل التابعين في علم المناسك ) ( مقدمة فتح الباري ص ٘ٓ٘ ) .
بل ىناؾ شاىد قوي ذاره الحافظ ابن رجب على تك يب دعوى أتباع الغالـ  ,وىو أف
األماـ مالك رحمو اهلل أنكر تك يب ابن عمر رضي اهلل عنو لعكرمة .
قاؿ الحافظ ابن رجب  ( :وأما تك يب ابن عمر لو [ قد ] روي من وجػوه ال تصػح ,
وقد أنكره مالك ) ( شرح علل الترم ي ٔ . ) ٖٕٚ /
وأمػػا عػػن عػػدـ روايػػة مسػػلم لػػو  ,فهػ ا لسػػبب أخػػر غيػػر الػ ي زعمػػو أتبػػاع الغػػالـ  ,قػػاؿ
الحافظ ابن حجر  ( :وتراو مسلم فلم يخرج لػو سػوى حػديث واحػد فػي الحػ مقرونػاً
بسػػعيد بػػن جبيػػر  ,وإنمػػا تراػػو مسػػلم لكػػالـ مالػػك فيػػو  .وقػػد تعقػب جماعػػة مػػن األئمػػة
ذلك وصنفوا في ال ب عن عكرمة ) ( مقدمة فتح الباري ص ٔٓ٘ ) .
فمسلم رحمو اهلل تراو من أجل ما لنو أنػو صػحيح عػن اإلمػاـ مالػك فػي شػأف عكرمػة ,
ورغم ذلك أخرج لو مسلم في صحيحو مقرونا بسعيد بن جبير في اتاب الح .
وحػػديث النبػػي عليػػو الصػػالة والسػػالـ  ":مػػن بػػدؿ دينػػو فػػاقتلوه "  .لػػو طػػرؽ أخػػرى عػػن
قتادة عن أنس عن ابن عبارس رضي اهلل عنو وليس فيها عكرمة  ,أخرجهػا اإلمػاـ أحمػد
فػي مسػنده وابػػن حبػاف فػي صػػحيحو والبيهقػي فػػي سػننو الكبػري والطبرانػػي فػي المعجػػم
الكبير وأبو يعلى في مسنده  ,فال حجة لهم في إنكار صحة الحديث .
أما علة الحديث الثاني في رأيهػم  ,ىػو األعمػى سػليماف بػن مهػراف  ,واألعمػى رحمػو
اهلل أحد ابار أئمة المحدأين المتفق على وأاقتهم وجاللتهم .
قػاؿ ال ىبي عنو  ( :اإلماـ  ,شيخ اإلسالـ  ,شيخ المقػرئين والمحػدأين ) ( سير أعػالـ
النبالء . ) ٕٕٙ /ٙ
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وقػػاؿ علػػي بػػن المػػديني  ( :حفػػظ العلػػم علػػى أمػػة محمػػد صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم سػػتة :
فألىػػل مكػػة عمػػرو بػػن دينػػار  ,وألىػػل المدينػػة بػػن شػػهاب الزىػػري  ,وألىػػل الكوفػػة أبػػو
إسحاؽ السبيعي وسليماف بن مهراف األعمى  ,وألىل البصرة يحيى بػن أبػي اثيػر ناقلػة
وقتادة ) (ته يب الكماؿ ٕٔ. ) ٛٗ/
وقػػاؿ الحػػافظ ابػػن حج ػػر  ( :أق ػػة حاف ػػظ  ,ع ػػارؼ القػ ػراءات  ,ورع  ,لكنػػو يُػػدلس) (
التقػريب ص ٕٗ٘ ) .

واألصل في مرويات األعمى عن شيوخو ال ين أبت سماعو منهم في الجملػة  ,واانػت
تلػك المرويػػات خاليػة عمػػا يسػتنكر سػػنداً أو متنػاً  ,ولػم يَهػػر بعػد تتبػػع الطػرؽ مػػا يػػدؿ
على عدـ سماع األعمى من شيخو ل لك الحديث بعينػو  ,قبػوؿ عنعنتػو وعػدـ إعاللهػا

بالتػػدليس وعػػدـ السػػماع  ,وعلػػى ى ػ ا جػػرى عمػػل األئمػػة الكبػػار فػػي تخػػري أحاديػػث
األعمى المعنعنة  ,اأبي عبد اهلل البخاري  ,ومسلم بن الحجاج في صػحيحيهما فضػالً
عمن دونهما.
قاؿ العالمة ابن عثيمين  ( :ما جاء في صػحيحي البخػاري ومسػلم بصػيغة التػدليس عػن
أقات المدلسين فمقبوؿ ) ( مصطلح الحديث ص . ) ٜٔ
وفي دراسة أجراىا الداتور خالد بن عبد اهلل السبيت بعنواف " االختالؼ على األعمى
في اتاب العلل للدارقطني(تخري ودراسة)" قاؿ فيها :
( األعمى موصوؼ بنوعين من التدليس ىما تدليس اإلسناد وتدليس التسوية:

أ -فأم ػا تػػدليس اإلسػػناد فتبػػين لػػي مػػن خػػالؿ العينػػة التػػي شػػملتها الدراسػػة أف تػػدليس
األعمى قليل وىو مفهوـ االـ أىل العلم وعين ما فعلو الحافَاف العالئي  ,وابن حجر
العسقالني إذا وضعاه في المرتبة الثانية .
ب -وأما تدليس التسوية فلم أقف في حديث من أحاديث الدراسة على حػديث دلػس
في ى ا النوع مػن التػدليس  ,وىػ ا ٌ
داؿ علػى نػدرة وقػوع ىػ ا النػوع مػن التػدليس منػو )

ا.ىػ.
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والحديث الثاني أخرجو النسائي في سننو من طرؽ أخرى صحيحة وليس فيها األعمػى
رحمو اهلل  ,فقاؿ  ( :أخبرنا عمرو بن علي  ,قاؿ  :حدأنا يحيى ,قاؿ  :حدأنا سػفياف ,
قاؿ :حدأنا أبو إسحاؽ عن عمر بن غالب  ,قػاؿ  :قالػت عائشػة أمػا علمػت أف رسػوؿ
اهلل صلى اهلل عليو وسلم قػاؿ  " :ال يحػل دـ امػرئ مسػلم إال رجػل زنػى بعػد إحصػانو ,
أو افر بعد إسالمو  ,أو النفس بالنفس " ) .
أػػم روى النسػػائي حػػديث عثمػػاف بػػن عفػػاف رضػػي اهلل عنػػو فػػي ىػ ا الموضػػوع ,فقػػاؿ ( :
أخبرني إبراىيم بن يعقػوب  ,قػاؿ  :حػدأني محمػد بػن عيسػى  ,قػاؿ  :حػدأنا حمػاد بػن
زيػد قػاؿ  :حػدأنا يحيػى بػن سػعيد  ,قػاؿ  :حػدأني أبػو أمامػة بػن سػهل  ,وعبػد اهلل بػن
عامر بن ربيعة قػاؿ :انػا مػع عثمػاف وىػو محصػور  ,وانػا إذا دخلنػا مػدخال نسػمع اػالـ
مػػن بػػالبالط  ,فػػدخل عثمػػاف يوم ػاً أػػم خػػرج فقػػاؿ  :إنهػػم ليتواعػػدوني بالقتػػل  ,قلنػػا
يكفيكهم اهلل  ,قاؿ  :فلم يقتلوني ؟ سمعت رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو وسػلم يقػوؿ " :

ال يحل دـ امرئ مسلم إال بإحدى أالث  :رجل افر بعد إسالمو  ,أو زنى بعد إحصػانو
أو قتل نفسػاً بغيػر نفػس " .فػو اهلل مػا زنيػت فػي جاىليػة وال إسػالـ  ,وال تمنيػت أف لػي
بػديني بػػدال منػ ىػػداني اهلل وال قتلػت نفسػاً  ,فلػػم يقتلػػوني ؟! " وىػ ا حػػديث صػػحيح

وإسناده صحيح ) .

وقػػاؿ اإلمػػاـ البخػػاري فػػي صػػحيحو فػػي " اتػػاب اسػػتتابة المرتػػدين "  ( :حػػدأنا مسػػدد
حدأنا يحيى  ,عن قرة بن خالد قاؿ  :حدأني حميد بن ىالؿ  ,قاؿ  :حدأنا أبو بردة ,
عػػن أبػػي موسػػى قػػاؿ  :أقبلػػت إلػػى رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم  ,وسػػاؽ قصػػة مػػن
طلبوا العمل من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم  ,وقوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم
لن أو ال نستعمل على عملنا من أراده  ,ولكػن اذىػب أنػت يػا أبػا موسػى أو يػا عبػد اهلل
بن قيس إلى اليمن أم أتبعو معاذ بن جبل  ,فلما قدـ عليو ألقى لو وسادة  ,قاؿ  :انزؿ
 ,فػػإذا رجػػل عنػػده موأػػق قػػاؿ  :مػػا ىػ ا ؟ قػػاؿ  :اػػاف يهوديػػا فأسػػلم  ,أػػم تهػػود قػػاؿ :
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اجلس  ,قاؿ  :ال أجلس حتى يقتل قضاء اهلل ورسولو أالث مػرات  ,فػأمر بػو فقتػل "..
الحديث .
وأخرجو مسلم في " اإلمارة " قػاؿ  :حػدأنا عبػد اهلل بػن سػعيد ومحمػد بػن حػاتم قػاال :
حدأنا يحيى بن سعيد القطاف بو .
فه ه جملة من األحاديث الصحيحة الثابت فيها حكم اهلل ورسولو بقتل المرتد .
ولما اػاف الحػديثاف فػي البخػاري ومسػلم  ,وقػد أجمعػت األمػة سػلفا وخلفػا علػى صػحة
أحاديث البخاري ومسلم  ,فهي أحاديث المعصوـ صػلى اهلل عليػو وسػلم  ,حػرؼ أتبػاع
الغالمية القاديانية معنى الحػديث واػ بوا رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو وسػلم فقػالوا  " :إف
الحديث ينادي بقتل المرتد التارؾ للجماعة ,ومعنى ذلك المحارب للجماعة  .ل ا فهو
ن

في ما نقوؿ من أف المرتد المحارب ىو ال ي يقتل  ,وليس القتل لمجرد الردة " .

ولقد قاـ أىػل العلػم سػلفا وخلفػا  ,بػالرد علػى تلػك المػزاعم الباطلػة  ,التػي يزعمهػا مػن
خػػرج عػػن دائػػرة اإلسػػالـ اػػالغالـ وأتباعػػو  ,والتػػي يزعمهػػا الػػبعض مػػن أصػػحاب الحريػػة
الفكرية العوجاء !
ونقػػوؿ  :إف اإلسػػالـ الحنيػػف ىػػو الػ ي وضػػع مواأيػػق حريػػة اإلعتقػػاد  ,فقػػاؿ سػػبحانو :
الر ْشػ ُد ِمػن الْغَ نػي فَمػن ي ْك ُفػر بِالطَّػاغُ ِ
وت َويُػ ْػاِمن بِاللّ ِػو فَػ َقػ ِػد
{الَ إِ ْا َػر َاه فِػي الػدني ِن قَػد تَّػبَ ػيَّ َن ُّ
ََْ ْ
َ
انفصاـ لَها واللّو س ِم ِ
ِ
ِ
يم نالبقرة.ٕ٘ٙ
سَ
ْ
ك بِالْعُ ْرَوة ال ُْوأْػ َق َى الَ َ َ َ َ ُ َ ٌ
يع َعل ٌ
استَ ْم َ
وقد ذار المفسروف أف سبب نزوؿ اآلية في قوـ من األنصار  ,وإف ااف حكمها عامػا ,
فعن ابن عباس رضي اهلل عنهما قاؿ  :اانت المرأة تكوف مقالتا – ال يعػيى لهػا ولػد –
فتجعل على نفسها إف عاش ولػدىا أف تهػوده  ,فلمػا أجليػت بنػو النضػير اػاف فػيهم مػن
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أبنػػاء األنصػػار  ,فقػػالوا ال نػػدع أبناءنػػا  .فػػأنزؿ اهلل عػػز وجػػل { :الَ إِ ْاػ َػر َاه فِػػي ال ػدني ِن قَػػد
الر ْش ُد ِم َن الْغَ ني نالبقرة ( .ٕ٘ٙأخرجو أبو داود والبيهقي وابن حباف ) .
تَّػبَػيَّ َن ُّ

اما روي نحوه فيمن تنصػر ولػداه واػاف رجػال مسػلما فػأراد أف يكرىمػا علػى اإلسػالـ ,

وقد أبيا إال النصرانية فأنزؿ اهلل فيو ذلك ( .تقسير الطبري ٖ. ) ٔٗ/
فاآليػة تنفػي أف يجبػر إنسػاف علػى اإلسػالـ  ,فقولػو تعػالى { :الَ إِ ْا َػر َاه فِػي الػدني ِن ن ىػ ا

قبل أف يسلم المرء وقبل أف يدخل في الدين  ,فكيف يستدؿ باآليػة علػى إباحػة الكفػر
وجواز الػردة ؟! إف المنػافقين أرادوا أف يفعلػوا ذلػك { :وقَالَػت طَّةئَِفػةٌ نمػن أ َْى ِػل ال ِ
ْكتَػ ِ
اب
ْ
َ
آمنػػواْ بِالَّ ػ ِ ي أُن ػ ِز َؿ علَػػى الَّ ػ ِ ين آمنػػواْ وجػػو النػَّهػػا ِر وا ْا ُفػػرواْ ِ
ِ
آخػ َػرهُ لَ َعلَّ ُهػ ْػم يَػ ْرِجعُػػو َف نآؿ
َ
ُ
َ
َ َُ َ ْ َ َ َ ُ
عمرافٕ. ٚ
لقػػد رأى الغالميػػة ومػػن علػػى شػػاالتهم أف عقوبػػة المرتػػد مصػػادرة لحريػػة الػػرأي  ,وحريػػة
{وقُػ ِػل
التػػدين  ,ونحػػن نػػامن أف حػػق اػػل امػػريء أف يػػامن إذا شػػاء وأف يكفػػر إذا شػػاء َ :
ِ
ال ِ
ِ ِِ
ط بِ ِه ْػم
َحػا َ
َ
ين نَػاراً أ َ
ْح ُّق من َّربن ُك ْم فَ َمن َشاء فَػ ْليُػ ْامن َوَمن َشاء فَػلْيَ ْك ُف ْر إِنَّا أَ ْعتَػ ْدنَا للََّػالم َ
ُس ػػر ِادقُػ َها وإِف يَ ْس ػػتَ ِغيثُوا يُػغَ ػػاأُوا بِم ػػاء َاالْم ْه ػ ِػل يَ ْشػ ػ ِوي الْو ُج ػ َ ِ
س َّ
ػاءت
اب َو َس ػ ْ
الش ػ َػر ُ
ُ
َ
َ
ُ
َ
ػوه بػ ػ ْئ َ
ُم ْرتَػ َفقاًنالكهف . ٕٜفإذا آأر الوأنية أو اليهودية أو النصرانية لم يعترضو أحد .
وىنا نتساءؿ ىل من حرية الرأي عند اعتناؽ اإلسالـ أف نكسر قيػوده ونهػدـ حػدوده ؟
ىل حرية الرأي تعطي صاحبها في أي مجتمع إنسػاني حػق الخػروج علػى ىػ ا المجتمػع

ونب قواعده ومشاقة أبنائو ؟ ىل خيانة الوطن أو التجسػس لحسػاب أعدائػو مػن الحريػة
؟ ىل إشاعة الفوضى في جنباتو والهزء بشعائره ومقدساتو من الحرية ؟!
إف مػػن منافػ الخطػػأ فػػي فهػػم النَػػاـ اإلجتمػػاعي اإلسػػالمي اتخػػاذ بعػػض المصػػطلحات
الحديثة معيارا لهػ ا النَػاـ  ,مػع تجاىػل اضػطراب ىػ ه المصػطلحات  ,وعػدـ اإلتفػاؽ
على تحديد مدلوؿ المصطلح  ,واختالؼ ى ا المػدلوؿ مػن زمػاف إلػى زمػاف  ,ومػن أمػة
إلى أمة  ,وذلك امصطلح  :الحرية !
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فلسنا نعلم أمة والجماعة أطلقت ى ا المصػطلح مػن اػل قيػد  ,فمػا مػن أمػة أو جماعػة
إال قيدتو بقيػد أو أاثػر بحسػب مػا تػرى فلسػفة نَامهػا اإلجتمػاعي  ,فػانَر علػى سػبيل
المثػػاؿ ايػػف حاربػػت الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة والػػدوؿ األوربيػػة الشػػيوعية فػػي شػػتى
أنحػاء المعمػورة وسػفكت دمػاء الشػػيوعيين فػي اػل مكػاف  ,ولقػػد زعػم يوحنػا بػولس بابػػا
الفاتيكػػاف السػػابق فػػي اتػػاب لػػو عػػن " الشػػيوعية " أف الشػػيوعية ىػػو الخطػػر الػ ي يهػػدد

العالم بجميع أنَمتو وىيئاتو ,وأنو يجب محاربتها بشتى الوسائل  ,بل قػاـ ىػو شخصػيا
بمحاربة الشيوعية في ال اتاباتو  ,بل وقرف مع الشيوعية اإلسػالـ  ,ولعػل ىػ ا مػا جعػل
الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة والػػدوؿ األوربيػػة محاربػػة المسػػلمين ال فػػي بالدىػػم بػػل فػػي
بالد المسلمين  ,وأقاموا حد الردة عليهم آالؼ المرات في شتى ديار اإلسالـ !
فالمرتد ال يقر رأيا فقط  ,بل يكوف خارجا عن الدولة اإلسالمية بكل نَامها األساسػي,
بل يكوف فعلو ىدما للحق  ,ونقضا لدولتو  ,وزعزعة ألمنها !
فمن الملوـ ؟! الهادـ ال ي استدعى العقوبة لنفسو  ,أـ المحافظ على اياف األمة ؟!
فلو أف ى ا المرتد قصر خروجو على نيتو ولم يصرح بو  ,فال حرج عليو  ,فاإلسالـ ال
يحارب الناس على نياتهم  ,أما إذا صرح وأراد زعزعة الدولة  ,فتصريحو محاربة للدولة

والمجتمع  ,وال بد من اقتالع ى ه الب رة الفاسدة من المجتمع .
إف من المتفق عليو عند العقػالء فػي عصػرنا أف فسػاد الجريمػة وفسػاد المجػرـ ال يقفػاف
عند حد الجارـ بل يتعدى الفساد إلى غيػره مػن األفػراد  ,وإلػى المجتمػع  ,وأف أوؿ مػا
يػػاأر فيػػو ىػ ا الفسػػاد أىلػػو وأسػرتو  ,والمحيطػػين بػػو والمخػػالطين لػػو  ,لػ ا فػػإف العقوبػػة
إصالح للجارـ ,ووقاية للمجتمع من فساده وزجر لغيره من ذوي النفوس الضػعيفة وعػن
اإلقتداء بو .
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ومن المتفق عليو ا لك أف ترؾ المجرـ يستمتع بجرمو  ,إنما ىو إقرار لو علػى جريمتػو
 ,وإغراء لغيره بسلوؾ مسلكو !
ومن المتفق عليو أف مصػلحة المجتمػع مقدمػة علػى مصػلحة الفػرد  ,ذلػك ألف مصػلحة
المجتمػػع اليػػة عامػػة  ,تعػػود علػػى مجمػػوع األفػػراد  ,بينم ػا مص ػلحة الفػػرد نفسػػو جزئيػػة

تخصو ,وضررىا يعود على المجموع بمن فيهم ذاؾ الفرد  ,بل إنو مػن المتفػق عليػو أنػو
إذا تعارضت حياة الفرد وحياة الجماعة أىدرت حياة الفرد اعتبارا لحياة الجماعة .
فهل خرج اإلسػالـ بحػد الػردة عػن دائػرة المتفػق عليػو بػين العقػالء ؟ وىػل تجػاوز حريػة
اإلعتقاد والتدين ؟!
يقوؿ العالمة الفرنسي " جوستاؼ لوبوف "  ( :رأينا في أي القرآف التي ذارناىا آنفػا أف
مسامحة محمد  -صلى اهلل عليو وسلم – لليهود والنصارى اانت عَيمة للغايػة  ,وأنػو
لم يمثل ماسسوا األدياف التي لهرت قبلو االيهودية والنصرانية علػى وجػو الخصػوص ,
وسنرى ايف سار خلفاؤه على سػنتو  ,وقػد اعتػرؼ بػ لك التسػامح بعػض علمػاء أوروبػا
المرتػػابوف أو المامنػػوف القليلػػوف ال ػ ين أمعنػػوا النَػػر فػػي تػػاريخ العػػرب  ,وقػػد نقػػل عػػن

"روبرتسن" في اتابو " تاريخ شارلكن "  :إف المسلمين وحدىم ال ين جمعوا بين الغيػرة
لػػدينهم وروح التسػػامح نحػػو أتبػػاع األديػػاف األخػػرى وأنهػػم مػػع امتشػػاقهم الحسػػاـ نشػػرا
لدينهم ,تراوا من ال يرغب فيو أحرارا في التمسك بتعاليمهم الدينية ) (جوستاؼ لوبوف
 :حضارة العرب ص . )ٕٔٛ
إف اإلسػػالـ الحني ػػف وضػػع ض ػػوابط ش ػػرعية إنسػػانية لح ػػد ال ػػردة  ,ففػػي أس ػػفار اليه ػػود
والنصارى التي بين أيدينا  ,نجد فيها أف حد الردة يطبق دوف مراجعة أو اسػتتابة  ,ففػي
سػػفر التثنيػػة  ( : ٚ-ٔ /ٔٚإذا وجػػد فػػي وسػػطك فػػي أحػػد أبوابػػك التػػي يعطيػػك الػػرب
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إلهػػك رجػػل أو امػػرآة يفعػػل شػػرا فػػي عينػػي الػػرب إلهػػك  ,بتجػػاوز عهػػده ويػ ىب ويعبػػد
آلهة أخرى ويسجد لها أو للشمس أو للقمر أو لكل من جند السماء الشيء الػ ي لػم
أوص بو  ,وأخبرت وسمعت وفحصت جيدا  ,وإذا األمػر صػحيح أايػد قػد عمػل ذلػك
الرجس في اسرائيل  ,فاخرج ذلك الرجل أو تلك المرآة ال ي فعل ذلك األمر الشػرير
إلى أبوابك الرجل أو المرآة وارجمو بالحجارة حتى يموت  ,علػى فػم شػاىدين أو أالأػة
شهود يقتل ال ي يقتل  ,ال يقتل على فم شاىد واحد  ,أيػدي الشػهود تكػوف عليػو أوال
لقتلو  ,أم أيدي جميع الشعب أخيرا فتنزع الشر من وسطك ) .

وجمهور الفقهاء قالوا بوجوب استتابة المرتد قبل تنفي العقوبة  ,بل قػاؿ شػيخ اإلسػالـ
ابن تيمية رحمو اهلل تعالى  " :ىو إجماع الصحابة رضي اهلل عنهم "  ( .حقػائق اإلسػالـ
في مواجهة شبهات المشككين ص ٘٘٘ ) .
والغرض من ى ه اإلستتابة إعطاؤه فرصة ليراجع نفسو عسى أف تزوؿ عنو الشبهة وتقوـ
عليو الحجة ويكلف العلماء بػالرد علػى مػا فػي نفسػو مػن شػبهة حتػى تقػوـ عليػو الحجػة
إف اػػاف يطلػػب الحقيقػػة بػػإخالص  ,وإف اػػاف لػػو ىػػوى أو يعمػػل لحسػػاب أخػػرين  ,فػػال
ينعقد الحكم حتى تتم إقامة الحجة باسػتيفاء شػروطها وانتفػاء موانعهػا  ,ومػدة اإلسػتتابة
ح ػػددىا الفقه ػػاء اس ػػتنادا إل ػػى أق ػػواؿ الص ػػحابة والت ػػابعين بثالأ ػػة أي ػػاـ أو أق ػػل أو أاث ػػر,
وبعضهم قاؿ بل يستتاب أبدا  ,فاألمر فيو سعة  ,وهلل الحمد والمنة .

* عقيدتهم في رجم الزاني والزانية !
في رد الغالمية على أحد األسئلة حوؿ موضوع حد الزنا في اإلسالـ من خػالؿ مػوقعهم
على شبكة المعلومات الدولية  ,زعموا أف الرجم ليس من اإلسالـ  ,وى ا نػ

واإلجابة :

السػااؿ
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ىل الرجم من اإلسالـ ؟ وما الدليل على ذلك ؟
الػػرجم لػػيس مػػن اإلسػػالـ  ,بػػل ىػػو شػريعة توراتيػػة نسػػخها اإلسػػالـ  .وقػػد اػػاف الرسػػوؿ
صلى اهلل عليػو وسػلم يحػب موافقػة أىػل الكتػاب فيمػا لػم ينػػزؿ فيػو حكػم قرآنػي  ,لػ ا
ػك َشػط َْر
فقػػد توجػػو إلػػى بيػػت المقػػدس فػػي الصػػالة حتػػى نػػزؿ قولػػو تعػػالى { :فَ ػ َػو نؿ َو ْج َهػ َ
ِِ
الزانِػػي
{الزانِيَػةُ َو َّ
ْح َر ِاـنالبقػػرةٗٗٔ ,ورجػػم الزانػػي قبػػل أف ينػػزؿ قولػػو تعػػالى َّ :
ال َْم ْسػجد ال َ

فَاجلِ ُدوا ُا َّل و ِ
اح ٍد نم ْنػ ُه َما ِمئَةَ َج ْل َدةٍنالنورٕ  .وى ا ال يعنػي أف ىنػاؾ نسػخا فػي القػرآف
ْ
َ

{مػا
الكريم  ,بل ى ا نسخ للتوراة وأحكامهػا  .مػن ىنػا نػػزؿ قولػو تعػالى ينتقػد اليهػود َ :
نَنس ػ ْخ ِمػػن آيػ ٍػة أَو نُ ِ
نسػ َػها نَػأ ِ
ْت بِ َخ ْي ػ ٍر نم ْنػ َهػػا أ َْو ِمثْلِ َهػػا أَلَػ ْػم تَػ ْعلَػ ْػم أ َّ
َف اللّػػوَ َعلَػ َػى ُا ػ نل َشػ ْػي ٍء
ْ َ ْ
َ

قَػ ِػد ٌيرنالبقرة . ٔٓٙاآليػػة تقػػوؿ :أيهػػا اليهػػود  ,مػػالكم تكرىػػوف ن ػػزوؿ أحكػػاـ القػػرآف
الملغيػػة ألحكػػاـ التػػوراة ؟ فمػػا نلغيػػو مػػن أحكػػاـ التػػوراة نػػأت بمثلػػو أو بخيػػر منػػو فػػي

القرآف .وما نسيتموه نأت بخير منو أو بمثلو أيضا .
ىاني طاىر .
سلسلة من الك ب المتصل يعقد حلقاتها الغالمي ىاني طاىر !
ػك َو ِعن ػ َد ُى ُم التَّ ػ ْػوَراةُ فِ َيهػػا ُح ْكػ ُػم اللّػ ِػو أُػ َّػم يَػتَػ َولَّػ ْػو َف ِمػػن بَػ ْعػ ِػد
{وَا ْيػ َ
ػف يُ َح نك ُمونَػ َ
قػػاؿ تعػػالى َ :

ِ ِ َّ ِ
ك بِالْم ْاِمنِين * إِنَّا أَنزلْنَا التػ ِ
ِ
ين
ذَلِ َ
َ
َّػوَراةَ ف َيهػا ُىػ ًدى َونُ ٌ
ْ
ػور يَ ْح ُك ُػم ب َهػا النَّبيُّػو َف الػ َ
ك َوَما أ ُْولَػئ َ ُ َ
ِ ِ
اسػػتُ ْح ِفَُواْ ِمػػن اِتَػ ِ
ػاب اللّػ ِػو َوَاػػانُواْ َعلَْيػ ِػو
ػادواْ َو َّ
ين َىػ ُ
ػار بِ َمػػا ْ
الربَّػػانِيُّو َف َواأل ْ
أْ
َحبَػ ُ
َس ػلَ ُمواْ للَّ ػ َ
ش ْو ِف َوالَ تَ ْشتَػ ُرواْ بِةيَاتِي أَ َمناً قَلِيالً َوَمن لَّ ْم يَ ْح ُكم بِ َما أَن َػز َؿ
َّاس َوا ْخ َ
ُش َه َداء فَالَ تَ ْخ َ
ش ُواْ الن َ
ك ُى ُم الْ َكافِ ُرو َف نالمائدةٖٗ. ٗٗ-
اللّوُ فَأ ُْولَػئِ َ

http://www.anti-ahmadiyya.org

ػودا
وسػػبب نػػزوؿ اآليػػات  ( :أف النبػػي صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم مػػر بيهػػودي
محمم ػا مجلػ ً
ً

فدعاىم صلى اهلل عليو وسلم فقاؿ  :ىك ا تجدوف حد الزانػي فػي اتػابكم ؟ قػالوا نعػم

 ,فػػدعا رجػالً مػػن علمػػائهم فقػػاؿ  :أنشػػدؾ بػػاهلل الػ ي أنػػزؿ التػػوراة علػػى موسػػى أىكػ ا
تجدوف حػد الزانػي فػي اتػابكم ؟ قػاؿ  :ال ولػوال أنػك نشػدتني بهػ ا لػم أخبػرؾ  ,نجػده

الرجم ,ولكنو اثر في أشرافنا فكنا إذا أخ نا الشريف تراناه وإذا أخػ نا الضػعيف أقمنػا
عليو الحد قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمو على الشريف والوضيع فجعلنا التحميم

والجلػػد مكػػاف الػػرجم فقػػاؿ رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم  :اللهػػم إنػػي أوؿ مػػن أحيػػا
ػوؿ الَ يحزن َ َّ ِ
ين
أمرؾ إذ أمػاتوه  ,فػأمر بػو فػرجم فػأنزؿ اهلل عػز وجػل {يَػا أَيُّػ َهػا َّ
الر ُس ُ َ ْ ُ
ػك الػ َ
سػػا ِرعُو َف فِػػي الْ ُك ْف ِرنالمائػػدةٔٗ .إلػػى قولػػو { إِ ْف أُوتِيػػتُ ْم َىػ ػ َ ا فَ ُخػػ ُ وهُ ن يقػػوؿ ائتػػوا
يُ َ
محمػ ًدا صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم فػػإف أمػػرام بػػالتحميم والجلػػد فخػ وه وإف أفتػػاام بػػالرجم
ك ُى ُػم الْ َكػافِ ُرو َف ن { َوَمػن
َنز َؿ اللّوُ فَأ ُْولَػػئِ َ
{وَمن لَّ ْم يَ ْح ُكم بِ َما أ َ
فاح روا فأنزؿ اهلل تعالى َ
ك
ك ُى ُػم الََّػالِ ُمو َفن{ َوَمن لَّ ْػم يَ ْح ُكػم بِ َمػا أَن َػز َؿ اللّػوُ فَأ ُْولَػػئِ َ
لَّ ْم يَ ْح ُكػم بِ َمػا أن َػز َؿ اللّػوُ فَأ ُْولَػػئِ َ
ُىم الْ َف ِ
اس ُقو َف ن) ( رواه مسلم ) .
ُ
وأخرج أبو داود في اتاب " الحدود " عن أبػي ىريػرة رضػي اهلل عنػو قػاؿ  ( :زنػى رجػل
مػػن اليه ػػود وام ػػرأة فق ػػاؿ بعض ػػهم ل ػػبعض  :اذىب ػػوا بن ػػا إل ػػى ىػ ػ ا النب ػػي فإن ػػو نب ػػي بع ػػث
بالتخفيف فإف أفتانػا بفتيػا دوف الػرجم قبلناىػا واحتججنػا بهػا عنػد اهلل قلنػا فتيػا نبػي مػن
أنبيائك قػاؿ  :فػأتوا النبػي صػلى اهلل عليػو وسػلم وىػو جػالس فػي المسػجد فػي أصػحابو
فقػػالوا :يػػا أبػػا القاسػػم مػػا تػػرى فػػي رجػػل وامػػرأة زنيػػا فلػػم يكلمهػػم المػػة حتػػى أتػػى بيػػت
مدراسػػهم فقػػاـ علػػى البػػاب فقػػاؿ  :أنشػػدام بػػاهلل ال ػ ي أنػػزؿ التػػوراة علػػى موسػػى مػػا
تجدوف في التوراة علػى مػن زنػى إذا أحصػن ؟ قػالوا  :يحمػم ويجبػو ويجلػد والتجبيػو أف

يحمل الزانياف على حمار وتقابػل أقفيتهمػا ويطػاؼ بهمػا قػاؿ وسػكت شػاب مػنهم فلمػا
رآه النبي صلى اهلل عليو وسلم سكت ألظ بو النشدة فقاؿ  :اللهم إذ نشدتنا فإنػا نجػد
في التوراة الرجم فقاؿ النبي صلى اهلل عليو وسلم  :فما أوؿ ما ارتخصتم أمر اهلل  ,قاؿ
http://www.anti-ahmadiyya.org

 :زنى ذو قرابة من ملك مػن ملوانػا فػأخر عنػو الػرجم أػم زنػى رجػل فػي أسػرة مػن النػاس
فػػأراد رجمػػو فحػػاؿ قومػػو دونػػو وقػػالوا ال يػػرجم صػػاحبنا حتػػى تجػػيء بصػػاحبك فترجمػػو
فاصطلحوا على ى ه العقوبة بينهم فقػاؿ النبػي صػلى اهلل عليػو وسػلم  :فػإني أحكػم بمػا
َنزلْنَػا
في التوراة فأمر بهما فرجما  ,قاؿ الزىري  :فبلغنػا أف ىػ ه اآليػة نزلػت فػيهم {إِنَّػا أ َ
ِ ِ َّ ِ
ِ
َسػلَ ُمواْ نالمائػدةٗٗ.اػاف النبػي صػلى
ين أ ْ
التػ َّْوَراةَ ف َيها ُى ًدى َونُ ٌ
ور يَ ْح ُك ُم ب َهػا النَّبيُّػو َف الػ َ
اهلل عليو وسلم منهم) .
والشاىد من ىػ ا الخبػر أف أىػل الكتػاب علػى عػادتهم حرفػوا حكػم اهلل الثابػت عنػدىم
مػػن رجػػم الزان ػي والزانيػػة  ,واسػػتبدلوه بالجلػػد علػػى عهػػده عليػػو الصػػالة والسػػالـ اتباعػػا
للهػػوى  ,ولمػػا اػػاف نبػػي اإلسػػالـ عليػػو الصػػالة والسػػالـ ىػػو صػػاحب الش ػريعة الخاتمػػة
الشاملة لكل ما سبقتها من الشرائع والمبينة والمفصلة لها  ,والمهيمنػة عليهػا  ,جػاءىم
ارا إي ػاىم
النب ػي عليػػو الصػػالة والسػػالـ بػػالحج البػػاىرة بػػوحي مػػن اهلل جػػل وعػػال  ,م ػ ً
بحكم اهلل في ما تبقى من التوراة التي بين أيديهم بعد الضياع والتحريف والتبديل .

ولهػ ا قػػاؿ صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم  ( :اللهػػم إنػػي أوؿ مػػن أحيػػا أمػػرؾ إذ أمػػاتوه )  .وفػػي
رواية ألبي داود  ( :اللهم إني أوؿ من أحيا مػا أمػاتوه مػن اتابػك )  .وفػي روايػة ألحمػد
في مسنده( :اللهم اشهد أني أوؿ من أحيا سنة قد أماتوىا ) .
فهل يجرؤ أحد بعد ى ا البياف أف يقوؿ أف النبي عليو الصالة والسػالـ أحػب أف يوافػق
أىل الكتاب في الرجم  ,أـ أنو صلى اهلل عليو وسلم أقاـ الحجة عليهم وألهر تبػديلهم
لشرع اهلل وحكم بينهم بشرع اهلل !
لقد ااف النبي عليو الصالة والسالـ يخالف أىل الكتاب فػي اػل مػا جػاءوا بػو مػن أمػور
الػػدنيا ,ومػػا اػػاف النبػػي صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم ليحػػب أف يميػػل إلػػى قػػوـ ا ػ بوا رسػػالتو
وأعلنوا الحرب على ملتو !
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ػارى َحتَّػى تَػتَّبِ َػع ِملَّػتَػ ُه ْم قُػ ْل إِ َّف ُىػ َدى
ضى َع َ
{ولَن تَػ ْر َ
نك الْيَػ ُه ُ
ػود َوالَ الن َ
َّص َ
قاؿ اهلل تعالى َ :

ك ِم َن اللّ ِو ِمن َولِ ِي
اءىم بَػ ْع َد الَّ ِ ي َج َ
اءؾ ِم َن ال ِْعل ِْم َما لَ َ
اللّ ِو ُى َو ال ُْه َدى َولَئِ ِن اتَّػبَػ ْع َ
ت أ َْى َو ُ
والَ نَ ِ
صي ٍر نالبقرةٕٓٔ .
َ
ويقوؿ صلى اهلل عليو وسلم ( :خالفوا اليهود والنصارى  ,فإنهم ال يصلوف في خفافهم,
وال في نعالهم ) ( رواه ابن حباف وأبو داود وصححو األلباني ) .
ونهانا نبينا محمد صلى اهلل عليو وسلم عن اتباع اليهود والنصارى فقاؿ  ( :لتتبعن سنن
من ااف قبلكم شبراً شبراً وذراعاً ب راع حتػى لػو دخلػوا جحػر ضػب تبعتمػوىم ,قلنػا :يػا
رسوؿ اهلل اليهود والنصارى؟ قاؿ :فمن؟ ) ( متفق عليو ) .
وقاؿ صلى اهلل عليػو وسػلم  ( :مػن تشػبو بقػوـ فهػو مػنهم ) ( رواه أبػو داود وأحمػد ) .
وااف أىل الكتاب يقولوف  ( :مػا يريػد ىػ ا الرجػل – يعنػوف النبػي صػلى اهلل عليػو وسػلم
 أف يدع من أمرنا شيئًا إال خالفنا فيو) (أخرجو مسلم) .ويقوؿ صلى اهلل عليو وسلم " :ليس منا من تشبو بغيرنا  ,وال تشبهوا بػاليهود والنصػارى
" ( رواه الترم ي وصححو األلباني في صحيح الجامع ) .
أمػػا أمػػور الػػدين  ,فمػػا اػاف ألمػػر العقائػػد أف تكػػوف وفػػق الهػػوى والميػػل الشخصػػي  ,بػػل
بػػوحي مػػن اهلل تبػػارؾ وتعػػالى  ,ومػػا اػػاف رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم ليقػػدـ ميلػػو
الشخصي على وحػي الػرب العلػي  ,وإف اػاف ىنػاؾ مػا دعػا النبػي صػلى اهلل عليػو وسػلم
لموافقة أىل الكتاب في بعض األمور  ,فهو بوحي مػن اهلل تبػارؾ وتعػالى أيضػا امػا قػاؿ
ِ
وحى نالنجمٖ . ٗ-وذلػك إلسػتمالة
{وَما يَنط ُق َع ِن ال َْه َوى * إِ ْف ُى َو إَِّال َو ْح ٌي يُ َ
تعالى َ :
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ػاؾ َعلَػػى
قلػػوبهم نحػػو اإلسػػالـ  ,قػػاؿ تعػػالى لرسػػولو صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم { :أُػ َّػم َج َعلْنَػ َ

َّ ِ
ٍ
ِ
ِ
ين َال يَػ ْعلَ ُمو َفنالجاأية. ٔٛ
َش ِر َيعة نم َن ْاأل َْم ِر فَاتَّب ْع َها َوَال تَػتَّب ْع أ َْى َواء ال َ

فهاالء الغالمية أرادوا دائمػا الطعػن فػي رسػالة محمػد صػلى اهلل عليػو وسػلم  ,امػا أنهػم
يَنػػوف أف نبينػػا صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم يتبػػع الهػػوى الشخصػػي فػػي أمػػور العقائػػد انبػػيهم
الغػػالـ ال ػ ي صػػرفهم عػػن ملػػة محمػػد صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم  ,وأخ ػ يتمسػػح فػػي نعػػاؿ
اإلنجليز الصليبيين !
والمثاؿ ال ي ضربو الغالمي ىاني طاىر  ,مثاؿ باطل  ,لهر فيو ا بو على اهلل ورسولو,
ألف توجػو الرسػوؿ صػػلى اهلل عليػو وسػػلم فػي صػػالتو إلػى بيػػت المقػدس قبػػل توجهػو إلػػى
الكعبػػة اػػاف بػػأمر مػػن اهلل ولػػم يكػػن امػػا زعػػم الغالمػػي ىػػاني طػػاىر حبػػا فػػي موافقػػة أىػػل
الكتاب فيما لم ينزؿ بو وحي قرآني .
{وَما َج َعلْنَا ال ِْق ْبػلَػةَ الَّتِػي
وبيننا وبينو اتاب اهلل تعالى  ,فلقد قاؿ اهلل في محكم التنزيل َ :

الرسػ َ ِ
ِ
ِ
ػت لَ َكبِيػ َػرةً إِالَّ
ػب َعلَػػى َع ِقبَػ ْي ِػو َوإِف َاانَ ْ
ُان َ
ػت َعلَْيػ َهػا إِالَّ لػنَػ ْعلَ َم َمػن يَػتَّبِ ُػع َّ ُ
ػوؿ م َّمػن يَن َقل ُ

َّ ِ
ِ ِ
يم ػ ػػانَ ُك ْم إِ َّف اللّػ ػػوَ بِالنَّػ ػ ِ
وؼ
ػاس لَػ ػ َػرُؤ ٌ
ين َىػ ػ ػ َدى اللّػ ػػوُ َوَم ػ ػػا َا ػ ػػا َف اللّػ ػػوُ ليُض ػ ػ َ
ػيع إِ َ
َعلَػ ػػى الػ ػ ػ َ

َّرِحي ٌمنالبقرةٖٗٔ .

قاؿ ابن اثير  ( :يقوؿ تعالى إنما شرعنا لك يا محمد التوجو أوال إلى بيت المقػدس أػم
صرفناؾ عنو إلى الكعبة ليَهر حاؿ من يتبعػك ويطيعػك ويسػتقبل معػك حيثمػا توجهػت
ممن ينقلب على عقبيو  ,أي مرتدا عن دينو ) ( تفسير القرآف العَيم ٔ. ) ٕٕٚ/
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فالتوجو بالقبلة إلى بيت المقدس ااف بأمر من اهلل  ,ول لك قاؿ تعالى َ " :وَما َاا َف اللّػوُ
ِ ِ
يمانَ ُك ْم " أي صالتكم إلى بيت المقدس قبػل ذلػك  ,مػا اػاف يضػيع أوابهػا عنػد
ليُض َ
يع إِ َ
اهلل  ,ألنو ىو ال ي شرعها لكم وفرضها علػيكم  ,ومػا اػاف النبػي صػلى اهلل عليػو وسػلم

ليشرع في الدين وفق الهوى والغرض .
ػك قِ ْبػلَػ ػ ػ ػةً
ػك فِػ ػ ػ ػػي َّ
السػ ػ ػ ػ َػماء فَػلَنُػ َولنيَػنَّػ ػ ػ ػ َ
ػب َو ْج ِهػ ػ ػ ػ َ
وقػ ػ ػ ػػاؿ سػ ػ ػ ػػبحانو { :قَػ ػ ػ ػ ْد نَػ ػ ػ ػ َػرى تَػ َقلُّػ ػ ػ ػ َ

اىانالبقرةٗٗٔ .وى ا أابر دليل على رغبتو صلى اهلل عليو وسػلم فػي الصػالة إلػى
تَػ ْر َ
ضَ
الكعبة من البداية ال اما زعم الغالمي ىاني طاىر  ,حتى أنو عليو الصالة والسالـ اػاف

متطلعاً إلى الوحي ومتشوقا لألمر باستقباؿ الكعبة وااف يود ذلك ألنها قبلة جد األنبياء
إبراىيم (.تفسير الجاللين ص  ٕٜبتصرؼ).
وأخػػرج البخػػاري ومسػػلم وغيرىمػػا عػػن البػػراء بػػن عػػازب رضػػي اهلل عنػػو أنػػو قػػاؿ  ( :لمػػا
قدـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم المدينة صػلى نحػو بيػت المقػدس سػتة عشػر شػهرا
أو سبعة عشر شهرا وااف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليػو وسػلم يحػب أف يحػوؿ نحػو الكعبػة
الس َماءنالبقرةٗٗٔ ) .
ك فِي َّ
ب َو ْج ِه َ
فنزلت { :قَ ْد نَػ َرى تَػ َقلُّ َ
فأين ما زعمو الغالمي ىاني طاىر ؟!
أما زعمو الباطل أف الرجم ليس من اإلسالـ  ,فهو ا ب على اإلسالـ  ,ورضي اهلل عػن
عمر بن الخطاب  ,ى ا الصػحابي الػ ي وافػق الػوحي فػي مػواطن عػدة  ,اػاف يقػوؿ ( :
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لقػػد خشػػيت أف يطػػوؿ بالنػػاس الزمػػاف حتػػى يقػػوؿ قائػػل ال نجػػد الػػرجم فػػي اتػػاب اهلل ,
فيضلوا بترؾ فريضة أنزلها اهلل  ,أال وإف الرجم حق على من زنى وقػد أحصػن إذا قامػت
البينػة  ,أو اػػاف الحمػل  ,أو اإلعتػراؼ  ,أال وقػػد رجػم رسػػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػػو وسػػلم
ورجمنا بعده ) ( أخرجو البخاري في الحدود ) .
وقاؿ رضي اهلل عنو أيضػا  ( :أال وإف أناسػا يقولػوف  :مػا الػرجم فػي اتػاب اهلل وإنمػا فيػو
الجلػػد  ,وقػػد رجػػم رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم ورجمنػػا بعػػده ) ( أخرج ػو أحمػػد
والترم ي والنسائي ) .
وحد الرجم أابت في شػريعة محمػد صػلى اهلل عليػو وسػلم  ,ففػي السػنة المطهػرة  :جػاء
مػػاعز إلػػى النبػػي صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم وقػػاؿ يػػا رسػػوؿ اهلل طهرنػػي  ,فػػإني قػػد زنيػػت ,
فػػأعرض عنػػو النبػػي صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم فجػػاءه مػػن قبلػػو  ,وقػػاؿ يػػا رسػػوؿ اهلل طهرنػػي
فإني قد زنيت  ,جتى فعل ذلك أربع مرات  ,فقاؿ النبي صػلى اهلل عليػو وسػلم  :لعلػك
بمسػت أو قبلػػت أو فخػ ت؟ قػػاؿ  :بػػل زنيػػت  ,قػػاؿ  :أتػػدري مازنػػا ؟ قػػاؿ  :نعػػم  ,أف
يأتي الرجل امرأة في الحراـ اما يأتيهػا زوجهػا فػي الحػالؿ  ,فقػاؿ النبػي صػلى اهلل عليػو
وسلم  :أبو جنوف ؟ قالوا ال  ,قاؿ  :ىل شرب مسػكرا ؟ فقػاموا واشػتموا فمػو  ,فقػالوا
ال  ,فأمر بو فرجم ( .أخرجو مسلم والبيهقي وعبد الرازؽ) .
وىػ ه الغامديػػة قػػد جػػاءت النبػػي صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم  ,وقالػػت يػػا رسػػوؿ اهلل طهرنػػي ,
فػػأعرض عنهػػا النبػػي صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم  ,فقالػػت يػػا رسػػوؿ اهلل  :لعلػػك تردنػػي امػػا
رددت ماعزا  ,يا رسوؿ اهلل طهرني من الزنا  ,فلما علم النبي صلى اهلل عليو وسلم أنهػا
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حامػػل ردى ػػا حت ػػى تض ػػع  ,فلم ػػا وض ػػعت ج ػػاءت فقال ػػت ي ػػا رس ػػوؿ اهلل  :إن ػػي وض ػػعت
فطهرنػي ,فأمرىػا صػلى اهلل عليػو وسػلم فقػاؿ عػودي حتػى تفطميػو  ,فعػادت وجػاءت بػػو
وفي يده اسر خبز  ,فأقاـ النبي صلى اهلل عليو وسلم الحد  ,ولما سػبها أحػد الصػحابة
 ,قاؿ صلى اهلل عليو وسلم ال تسبها  ,فػو اهلل لقػد تابػت توبػة لػو قسػمت علػى سػبعين
أو على أىل المدينة لوسعتهم  ( .أخرجو مسلم والبيهقي وأحمد ) .
فهك ا اإلسالـ بنى أمػة  ,وربػى ضػمائر  ,وأيقػظ نفوسػا  ,وأحيػى مجتمعػا يرضػى بحكػم
اهلل ,ويستسلم ألمره  ,ويقبل طواعية على حكم ربو  ,راضية نفسو  ,مطمئنا قلبو .
وأبت في الصحيحين عن أبي ىريرة وزيد بن خالد الجهني رضي اهلل عنهما أف أعػرابيين
أتيا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم  ,فقاؿ أحدىما  :إف ابنػى اػاف عسػيفا علػى ىػ ا (
أى أجيرا ) فزنى بامرأتو وإنى أخبرت أف على ابنػى الػرجم  ,ففديتػو بمائػة شػاه ووليػده ,
فسألت أىل العلم فأخبروني أف على ابنى جلد مائو وتغريػب عػاـ  ,وأف علػى امػرأة ىػ ا
الػػرجم  ,فقػػاؿ رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم  :وال ػ ي نفس ػي بيػػده ألقضػػين بيػػنكم
بكتاب اهلل .الغنم والخادـ رد عليك ( أى تعػود أليػك ) وعلػى ابنػك جلػد مائػو وتغريػب
عاـ  ,وغدوا يا أنيس  -لرجل من أسلم  -على امرأة ى ا فإف اعترفت فارجمها  ,فغدا
عليها فاعترفت فأمر بها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم فرجمت ( .متفق عليو ) .
قاؿ ابن اثير رحمو اهلل  ( :وقػد أمػر رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو وسػلم بػرجم ىػ ه المػرأة
وىي زوجة الرجل ال ي استأجر األجير لما زنت مع األجير ,ورجم رسػوؿ اهلل صػلى اهلل
عليو وسلم ماعزاً والغامديػة  ,واػل ىػاالء لػم ينقػل عػن رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو وسػلم
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أنهم جلػدىم قبػل الػرجم  ,وإنمػا وردت األحاديػث الصػحاح المتعػددة الطػرؽ واأللفػاظ
باإلقتصار على رجمهم وليس فيها ذار الجلد  ,وله ا ااف ى ا م ىب جمهػور العلمػاء
 ,وإليػو ذىػػب أبػو حنيفػػة ومالػػك والشػافعي رحمهػػم اهلل ,وذىػػب اإلمػاـ أحمػػد رحمػػو
اهلل إلى أنو يجب أف يجمع على الزاني المحصن بين الجلد لالية ,والرجم للسنة .
اما روي عن أميػر المػامنين علػي بػن أبػي طالػب رضػي اهلل عنػو أنػو لمػا أتػى بسػراحة,
واانػػت قػػد زنػػت وىػػي محصػػنة ,فجلػػدىا يػػوـ الخمػػيس ,ورجمهػػا يػػوـ الجمعػػة ,فقػػاؿ:
جلدتها بكتاب اهلل ,ورجمتها بسنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم.
وقد روى اإلماـ أحمػد وأىػل السػنن األربعػة ومسػلم مػن حػديث قتػادة عػن الحسػن
عن حطاف بن عبد اهلل الرقاشي عن عبادة بن الصامت قاؿ  :قػاؿ رسػوؿ اهلل صػلى اهلل
عليو وسلم " :خ وا عني خػ وا عنػي قػد جعػل اهلل لهػن سػبيالً ,البكػر بػالبكر جلػد مائػة
وتغريب عاـ ,والثيب بالثيب جلد مائة والرجم" ) ( تفسير القرآف العَيم ٘.) ٕٜٖ/
ومن ى ه األدلة الصحيحة المتواترة  ,الفعلية والقولية  ,يثبت أنو ال نسخ فػي اآليػة امػا
زعػم الغالمػػي ىػاني طػػاىر  ,فالجلػد والتغريػػب لغيػر المحصػػن وغيػر المحصػػنة إذا زنيػػا ,
والرجم والجلد للمحصن والمحصنة إذا زنيا .
لكػػن ىػػاالء الغالميػػة يلقػػوف بػػافتراءاتهم حػػوؿ األحاديػػث الصػػحيحة المتػػواترة إلبطالهػػا ,
بينما الزماف ينادي األمة عودوا إلى سنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسػلم قمعػا للرذيلػة ,
وتقويػػة للفضػػيلة  ,لقػػد اثػػرت الفاحشػػة  ,ومػػا ذلػػك إال لإلسػػتهانة بهػػا  ,وعػػدـ العقوبػػة
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الرادعة عليها ,والغالميػة يريػدوف تقويػة الباطػل بالتشػويى علػى األحاديػث التػي تزىقػو ,
وقلوب الصالحين مع القرآف والسنة علما وعمال .
ونقوؿ لهاالء الغالمية ال ين أنكروا الرجم وعطلوا الشريعة  ,ىل وجدتم الرحمػة والرأفػة
والراحة في غيرىا  ,أـ أف األمور ازدادت ىمجية وقسوة ووحشية  ,وصار النػاس اػأنهم
فػػي عػػالم الغابػػات  ,أو اػػأنهم انقلبػػوا إلػػى حيوانػػات  ,فتػػرى النػػاس فػػي شػػهوانية حيوانيػػة
بغيضػػة  ,وقػػد اثػػر الزنػػا وانتشػػر الوبػػاء وعػػم الػػبالء  ,فػػي لػػل تعطيػػل شػػرع رب األرض
والسماء .
ورغػػم ذلػػك ننبػػو  :إف شػػرع اهلل لػػيس بالحػػدود وحػػدىا  ,بػػل الحػػدود تػػأتي فػػي آخرىػػا ,
حفالا على بنياف اإلسالـ المتكامل  ,وحارسة لشرع لشرع اهلل القويم  ,يقوؿ صلى اهلل
عليو وسلم  " :ادرءوا الحدود بالشبهات  ,فإذا وجدتم لػو مخرجػا فخلػوا سػبيلو  ,وألف
يخطيء اإلماـ في العفو خيػر مػن أف يخطػيء فػي العقوبػة " ( أخرجػو الترمػ ي والبيهقػي
والدار قطني).
ولقد طبقت الحدود في مجتمع ى بو اإليماف واسػتيقَت فيػو الضػمائر  ,وصػار يراقػب
اهلل تعالى وينف أحكامو واليتعدى حدوده  ,ففرضت الحػدود فلػم تجػد أحػد تقػاـ عليػو
إال ما ندر  ,ألف اهلل تعالى ما فرض الحدود في اإلسالـ إال بعد أف ااف المجتمع نقيا ,
ربتػػو العقيػػدة وى بتػػو العب ػػادة  ,وقػػد تربػػى علػػى مراقب ػػة اهلل  ,ومعرفػػة حػػدوده فج ػػاءت
الحػػدود ولػػم تجػػد مػػن تقػػاـ عليػػو إال فػػي حػػاالت نػػادرة  ,إف حػػدأت تنػػدر بهػػا النػػاس
لنػػدرتها  ,وتفكػػو بهػػا النػػاس لقلتهػػا ,ألف المجتمػػع صػػار مجتمعػػا إيمانيػػا  ,أمػػا الغالميػػة
فألنهم نَروا إلى واقعية المجتمع وما فيو من ىمجية وانحطاط وما انتشػر فيػو مػن وبػاء
http://www.anti-ahmadiyya.org

يوجػػب الحػػدود  ,واػػأنهم نَػػروا إلػػى الكػػم الهائػػل الػ ي يمػػارس الزنػػا  ,فػػرأوا المجتمػػع
سيصػػير مشػػوىا عػػاطال مػػا بػػين المرجػػوـ والمجلػػود والمقطػػوع والمقتػػوؿ  ,فاسػػتعَموا
الحدود واسترىبوىا !
أمػػا حػػديث الغالمػػي ىػػاني طػػاىر عػػن النسػػخ  ,فلقػػد بينػػا معتقػػدىم الفاسػػد حػػوؿ قضػػية
النسخ ,وبينا وقوع النسػخ فػي القػرآف الكػريم  ,وبيػاف أىميتػو ومقصػده ودفػع الشػبهات
عنو  ,فقولو تعالى { :ما نَنس ْخ ِمن آي ٍة أَو نُ ِ
نس َها نَأ ِ
ْت بِ َخ ْيػ ٍر نم ْنػ َهػا أ َْو ِمثْلِ َهػا أَلَ ْػم تَػ ْعلَ ْػم أ َّ
َف
َ َ ْ َ ْ

اللّػػوَ َعلَػ َػى ُاػ نل َشػ ْػي ٍء قَػ ِػد ٌير نالبقػػرة . ٔٓٙفػػي شػػأف القػػرآف الكػػريم ذاتػػو واػ ا فػػي شػػأف
القرآف الكريم مع الكتب السابقة  ,فهو ناسخ لنفسو ولها باتفاؽ علماء األمة .

* اإلماـ المهدي عليو السالـ ليس الغالـ عليو الرااـ !
من أعجب األمور أف نرى الغالـ يدعي أنػو المسػيح الموعػود والمهػدي فػي آف واحػد ,
فهػ ا مػػن التحريػػف لسػػنة محمػػد صػػلى اهلل عليػػو السػػالـ  ,أمػػا زعمػػو أنػػو المسػػيح عليػػو
السػػالـ فقػػد بيّنػػا ا بػػو وزيػػف مػػا زعػػم  ,أمػػا زعمػػو أنػػو المهػػدي فهػ ا مػػا سػػنبينو فػػي ىػ ا
البػػاب  ,فلقػػد استفاضػػت األحاديػػث النبويػػة الش ػريفة فػػي السػػنة المطهػػرة فػػي وصػػف
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المهػػدي عليػػو السػػالـ واسػػمو ومكثػػو  ,واػ ا سػػيرتو وحػػاؿ زمانػػو وأنػػو سيسػػاعد المسػػيح
عليو السالـ في قتل الدجاؿ .
ٔ -أخػػرج أبػػو داود مػػن حػػديث إبػػي سػػعيد الخػػدري رضػػي اهلل عنػػو أف النبػػي صػػلى اهلل
عليو وسلم قاؿ  " :يكػوف فػي أمتػي المهػدي إف قصػر فسػبع وإال فتسػع تػنعم فيػو أمتػي
نعمة لم يسمعوا بمثلهػا قػط  ,تػاتي أالهػا وال تتػرؾ مػنهم شػيئا والمػاؿ يومئػ اػرءوس .
يقوـ الرجل فيقوؿ  :يا مهدي اعطني فيقوؿ خ " .
ولقد رأينا ايػف أف الغػالـ اقتطػع مػن أمػواؿ أتباعػو مػن أجػل المتعػة والتػرؼ  ,ولقػد بلػر
الب ػ خ والتصػػرؼ فػػي األمػػواؿ والػػواردات تصػػرفا مطلقػػا جػػدا أأػػار النقػػاش بػػين صػػفوة
أصحابو ,وتالم ة دعواه المقػربين  ,فهػ ا ىػو الخواجػة " امػاؿ الػدين " الداعيػة الكبيػر
المشػػهور  ,ال ػ ي عرفتػػو أوروبػػا  ,يبلػػر بػػو الحنػػق علػػى ى ػ ه التصػػرفات أف يشػػكو بثػػو
وحزنو إلى صديقو " محمد علي الالىوري " أمير جماعة القاديانية في الىور فيما بعد ,
والشػػيخ " سػػرور شػػاه " القاديػػاني  " ( .اشػػف اإلخػػتالؼ " لسػػرور شػػاه القاديػػاني ص
ٖٔ ) .
ٕ -عن علي رضي اهلل عنو قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم  ( :المهػدي منػا
أىل البيت  ,يصلحو اهلل في ليلة ) ( أخرجو أحمد في مسنده ) .
( يصلحو اهلل فػي ليلػة )  :أي يصػلح أمػره و يرفػع قػدره فػي ليلػة واحػدة  ,أو فػي سػاعة
واحدة من الليل  ,حيث يتفق على خالفتو أىل الحل والعقد فيها .وى ا معناه قطعػاً أف
المهدي لن يعرؼ نفسػو أنػو المهػدي حتػى يبايعػو النػاس  .ولػيس قطعػاً بطالػب للخالفػة
وال لاف ألىليتو لها ,ول لك يبايعو الناس وىو ااره .
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وعن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنو أف النبي صلى اهلل عليو وسلم قاؿ  " :لو لم يبق
من الدنيا إال يوـ لطوؿ اهلل ذلك اليوـ حتي يبعث فيو رجال مني أو يواطيء اسمو اسمي
واسم أبيو اسم أبي " ( أخرجو أبو داود والترم ي ) .
وعػػن أبػػي سػػعيد الخػػدري رضػػي اهلل عنػػو  ,قػػاؿ رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم " :
المهدي مني – أي من نسلي –  ,أجلى الجبهة – أي منحسر الشػعر مػن مقدمػة رأسػو
 ,أو واسع الجبهة  , -أقنى األنف – أي طويل األنف ودقة أرنبتو مع حدب في وسطو
  ,يمأل األرض قسطاً وعػدالً  ,امػا ملئػت للمػاً وجػوراً  ,ويملػك سػبع سػنين " ( رواهأبو داود وإسناده حسن ) .
وأخرج أبو داود في سننو بسند صحيح عن أـ سلمة رضػي اهلل عنهػا  ,قالػت  :سػمعت
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يقوؿ ( :المهدي من عترتي  ,من ولد فاطمة) .
فهل ااف الغالـ من آؿ بيت محمػد صػلى اهلل عليػو وسػلم ؟! وىػل الغػالـ اسػمو محمػد
بن عبد اهلل ؟! وىل مأل األرض عدال وقسطا ؟! وىل وحد األمة ؟! أـ على النقيض من
ال ذلك!
ٖ -يستدؿ الغالمية على صحة معتقدىم من أف الغالـ ىو المسيح الموعود والمهدي
في نفس الوقت بحديث أخرجو ابن ماجة في اتاب الفتن  ,عن يونس بن عبد األعلى
 ,عن محمد بن إدريس الشافعي  ,عن محمد بن خالد الجندي  ,عن أباف بن صالح ,
عن الحسن عن أنس بن مالك أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم قاؿ  " :ال يزداد
األمر إال شدة وال الدنيا إال إدباراً وال الناس إال شحاً  ,وال تقوـ الساعة إال على شرار
الناس  ,وال مهدي إال عيسى بن مريم " .
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وى ا الحديث ال يحتاج إلى رده عناء  ,وىو ساقط سندا ومتنا  ,أما سػنده ففيػو محمػد
بن خالد الجندي :
قاؿ العالمة ابن القيم  " :فأما حديث  ( :ال مهدي إال عيسى ابن مريم )  .فرواه ابن
ماجة في سننو عن يونس بن عبد األعلى عن الشافعي عن محمد بن خالد الجندي عن
أباف بن صالح عن الحسن عن أنس بن مالك عن النبي صلى اهلل عليو وسلم  ,وىو

مما تفرد بو محمد بن خالد .

وقاؿ أبو الحسين محمد بن الحسين اآلبري في اتاب " مناقب الشافعي "  " :محمد
بن خالد ى ا غير معروؼ عند أىل الصناعة من أىل العلم والنقل " .
وقاؿ البيهقي  " :تفرد بو محمد بن خالد ى ا " .
وقد قاؿ الحاام أبو عبد اهلل  " :ىو مجهوؿ وقد اختلف عليو في إسناده فروي عنو
عن أباف ابن أبي عياش عن الحسن مرسال عن النبي صلى اهلل عليو وسلم قاؿ فرجع
الحديث إلى رواية محمد بن خالد وىو مجهوؿ  ,عن أباف بن أبي عياش وىو متروؾ ,
عن الحسن عن النبي صلى اهلل عليو وسلم وىو منقطع " ( انَر المنار المنيف ص
٘ٗٔ , ٔٗٙ-والت ارة للقرطبي ص ٓ. ) ٘ٚ
قلت :
وقاؿ ال ىبي  " :قاؿ اآلزدي  :منكر الحديث – أي محمد بن خالد ُ , -
حديث (ال مهدي إال عيسى) وىو خبر منكر أخرجو ابن ماجة " ( ميزاف اإلعتداؿ

ٖ.)ٖ٘٘/

" وصرح النسائي بأنو منكر " ( .الصواعق المحرقة للهيتمي ٕ. )ٗٚٙ/
ونقل الحافظ ابن حجر قدح أبي عمرو  ,وأبي الفتح اآلزدي بمحمد بن خالد ( .
ته يب الته يب  . ) ٕٔ٘/ٜوضعفو شيخ اإلسالـ ابن تيمية في " منهاج السنة "
(. )ٕ٘ٙ/ٛ
وى ا الحديث لو طرؽ صحيحة أخرى ال توجد فيها تلك الزيادة  ,منها ما أخرجو
الطبراني والحاام بسندىما عن أبي أمامة وبنفس ألفاظ حديث ابن ماجة لكن من غير
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عبارة  " :والمهدي إالّ عيسى بن مريم "  .وقد صححو الحاام فقاؿ  " :ى ا حديث
صحيح االسناد ولم يخرجاه ".

ولما صرح بالزيادة قاؿ  " :ف ارت ما انتهى إلي من علة ى ا الحديث تعجباً ال
محتجاً بو في المستدرؾ على الشيخين " ( المستدرؾ ٗ. ) ٕٗٗ-ٗٗٔ/
وقاؿ الشيخ األلباني في السلسلة الضعيفة حديث رقم (  " : )ٚٚحديث منكر "  .أم
قاؿ رحمو اهلل  " :ى ا الحديث تستغلو طائفة القاديانية لنبيهم المزعوـ  ,ميرزا غالـ
أحمد القادياني ال ي ادعى النبوة أم ادعى أنو عيسى بن مريم بنزولو آخر الزماف  ,وأنو
ال مهدي إال عيسى بناء على ى ا الحديث المنكر " .
فالخبر منكر  ,وال تصح نسبتو إلى النبي صلى اهلل عليو وسلم  ,فهل يجوز أف نأخ
العقائد من حديث موضوع أو حتى ضعيف ؟! إف القاديانيين يرفضوف أحاديث
صحيحة في البخاري ومسلم ألنهم يقولوف بأنها لنية الثبوت وال تصح بها عقيدة .
فكيف يقبلوف إذاً بأحاديث معدومة الثبوت في باب العقيدة ؟! أـ أف القواعد الها
تهوف عندىم من أجل عيوف غالـ قادياف ؟!
وىاالء الغالمية يستدلوف بتوأيق يحيى بن معين لمحمد بن خالد  ,ويقولوف ال يضر
تضعيف األخرين لو طالما وأقو ابن معين فقط !
فانَر إلى حاؿ ىاالء الجهلة المبتدعة  ,وما ى ا إال تحزب أعمى يَهر مدى تعلقهم
بالقشة إلأبات صحة معتقدىم الفاسد  ,فمن المعروؼ عند أىل الحديث أف الجرح
المفسر مقدـ على التعديل المبهم ألف مع قائلو زيادة في العلم  ,فإذا وجدنا طعناً في

بعض رجاؿ األسانيد بغفلة أو بسوء حفظ أو ضعف أو سوء رأي تطرؽ ذلك إلى صحة

الحديث ال محالة  ,فما بالك بمحمد بن خالد الجندي المنكر الحديث ؟!
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ومػن المعلػػوـ عنػد أىػػل الصػنعة مػن المحػػدأين أف اإلمػاـ يحيػػى بػػن معػين رحمػػو اهلل اػػاف
يوأػػق مػػن اػػاف لػػو روايػػات مسػػتقيمة بػػأف يكػػوف لػػو فيمػػا يػػروي متػػابع أو شػػاىد صػػحيح ,
وحػديث ( ال مهػػدي إال عيسػى ) حػػديث باطػل غيػػر مسػتقيم السػػند والمػتن  ,ولػػيس لػػو
شػػواىد أو متابعػػات صػػحيحة  ,بػػل وال حتػػى باطلػػة مك وبػػة  ,بػػل ىنػػاؾ شػػواىد تثبػػت
بطالنو قطعا  ,فعلم من ذلك أف توأيق ابن معين لمحمد بن خالد ال يصح وفقا لمنهجو
 ,ولعل توأيق ابن معين لمحمد بن خالد ألحاديث أخرى مستقيمة بلغت ابػن معػين عػن

محمد بن خالػد لهػا شػواىد صػحيحة ,ألنػو لػم يثبػت توأيػق ابػن معػين لمحمػد بػن خالػد
فور سماعو لحديث  ( :ال مهدي إال عيسى).
وىػ ا مػػن ىفػػوات ابػػن معػػين رحمػػو اهلل إذ جعػػل الحكػػم علػػى الػػراوي باسػػتقامة الروايػػات
أوال أم متابعة حاؿ استقامة الراوي نفسو  ,وقد يخلط الراوي بعد توأيقو لو  ,أما أغلب
علمػػاء الحػػديث فػػال يوأقػػوف -فػػي العػػادة -أحػػداً حتػػى يغلػػب علػػى لنػػو أف اإلسػػتقامة

اانت ملَكةً ل لك الػراوي أػم يطلعػوف علػى عػدة أحاديػث لػو تكػوف مسػتقيمة  ,ولػ لك
تجد البخاري دقي ٌق جداً في أحكامو  ,وإال سكت عن الرجل .
قاؿ المعلمي في " التنكيل بما في تأنيب الكوأري من األباطيػل " (ٔ| ( : )ٙٚواػاف
ػداد شػي ٌخ فسػمع منػو
ابن معين إذا لقي في رحلتو شػيخاً فسػمع منػو مجلسػاً  ,أو ورد بغ َ
مجلس ػاً  ,فػػرأى تلػػك األحاديػػث مسػػتقيمة  ,أػػم ُسػػئِ َل عػػن الشػػيخ وأَّقػػو! وقػػد يتفػػق أف
ابن معػين بأحاديػث صػحيحة  ,ويكػوف قػد خلػط قبػل ذلػك
يكوف الشيخ َّ
دجاالً استقبل َ

أو يخلػػط بعػػد ذلػػك .ذاػػر ابػػن الجنيػػد أنػػو سػػأؿ ابػ َػن معػػين عػػن محمػػد بػػن اثيػػر القرشػػي
الكوفي فقاؿ" :ما ااف بو بأس" (وىو توأيق باصػطالحو) .فحكػى لػو أحاديػث تُسػتنكر,
ػت حػديث
فقاؿ ابن معين" :فإف اػاف ىػ ا الشػيخ روى ىػ ا فهػو اػ َّ اب  ,وإال فػإني رأي ُ

الشيخ مستقيماً" .وقاؿ ابن معين في محمد بن القاسم األسدي" :أقة وقد اتبت عنو".
وقػػد ا ّ بػػو أحمػػد وقػػاؿ" :أحاديثػػو موضػػوعة" .وقػػاؿ أبػػو داود" :غيػػر أقػػة وال مػػأموف,

أحاديثو موضوعة " ) .
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وقاؿ المعلمي(ٔ| ( :)ٜٙفقد عرفنا في األمػر السػابق رأي بعػض مػن يوأػق المجاىيػل
من القدماء إذا وجد حديث الراوي منهم مستقيماً  ,ولو ااف حديثاً واحداً لػم يَػر ِوه عػن
ذاؾ المجهػػوؿ إال واحػػد .قػػإف شػػئت فاجعػػل ىػ ا رأي ػاً ألولئػػك األئمػػة اػػابن معػػين .وإف

شئت فاجعلو اصطالحاً في المة "أقة" اأف يراد بها استقامة مػا بلػر الموأػق مػن حػديث

الراوي ,ال الحكم للراوي نفسػو بأنػو فػي نفسػو بتلػك المنزلػة "  .أػم قػاؿ  " :ابػن معػين

ااف ربما يطلق المة "أقة" ,ال يريد بها أاثر من أف الراوي ال يتعمد الك ب " ) .
أما المتن فساقط باطػل ال يصػح  ,ألنػو قػد تػواترت األخبػار واستفاضػت عػن رسػوؿ اهلل
صلى اهلل عليو وسػلم بػ ار المهػدي وأنػو مػن أىػل بيتػو وأنػو يملػك سػبع سػنين وأنػو يػاـ
األرض عػػدال ,وأف عيسػػى يخػػرج فيسػػاعده المهػػدي علػػى قتػػل الػػدجاؿ وأنػػو يػػاـ ى ػ ه
األمة ويصلي عيسى خلفو  ,وقد ورد ذلك صريحا في مسند الحارث بن أسامة بسػنده
عن جابر بن عبد اهلل  :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم  " :ينزؿ عيسى بن مريم ,
فيقػػوؿ أميػػرىم المهػػدي تعػػاؿ صػػل بنػػا  ,فيقػػوؿ ال  ,إف بعضػػهم أميػػر بعػػض تكرمػػة اهلل
له ه األمة " .

قاؿ ابن القيم  :إسناده جيد ( .المنار المنيف ص . )ٔٗٚ

وقاؿ القرطبي " :واألحاديث عن النبي صلى اهلل عليو وسلم في التنصي

على خروج

المهدي من عترتو من ولد فاطمة أابتة أصح من ى ا الحديث  ,فالحكم لها دونو "
(الت ارة ص ٓ. )٘ٚ
وعلى سبيل التنزؿ نقوؿ  :أنو لو صػح الحػديث لػم يكػن فيػو حجػة  ,ألف عيسػى أعَػم
مهدي بين يدي رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم وبين الساعة .
ق ػػاؿ اب ػػن الق ػػيم  " :واح ػػت أص ػػحاب ىػ ػ ا الق ػػوؿ بح ػػديث محم ػػد ب ػػن خال ػػد الجن ػػدي
المتقدـ  ,وقد بينا حالو  ,وأنو ال يصح  ,ولو صح لم يكن بو حجة ؛ الف عيسى أعَم
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مهػػدي بػػين يػػدي رسػػوؿ اللّو(صػػلى اهلل عليػػو وآلػػو) وبػػين السػػاعة  ,وقػػد دلػػت السػػنة
الصػحيحة عػن النبػي  -صػلى اهلل عليػو وآلػو  -علػى نزولػو علػى المنػارة البيضػاء شػرقي
دمشق  ,وحكمو بكتاب اللّو ,وقتلػو اليهػود والنصػارى  ,ووضػعو الجزيػة  ,وإىػالؾ أىػل
الملل في زمانو  ,فيصح أف يقاؿ ال مهدي فػي الحقيقػة سػواه  ,وإف اػاف غيػره مهػدياً ,
اما يقاؿ ال علػم إالّ مػا نفػع  ,وال مػاؿ إالّ مػا وقػى وجػو صػاحبو  ,وامػا يصػح أف يقػاؿ
إنما المهدي عيسى ابن مريم  ,يعني المهػدي الكامػل المعصػوـ ) ( المنػار المنيػف ص
. ) ٜٔٗ-ٔٗٛ

الفصل الثالث
* الحصاد
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أعتقػػد أنػػو قػػد لهػػر عنػػد النػػالر الخبيػػر مػػن خػػالؿ مػػا عرضػػناه  ,ضػػالؿ ىػ ه الطائفػػة ,
وخروجها عن دائرة اإلسالـ العَػيم  ,وقػد أشػرنا إلػى تحػريفهم للقػرآف الكػريم  ,وتأويػل
آيات ػػو حس ػػب األى ػػواء واألغ ػػراض  ,وتكػ ػ يبهم ألق ػػواؿ الرس ػػوؿ ص ػػلى اهلل علي ػػو وس ػػلم
والصػػحابة والتػػابعين بإحسػػاف فػػي تفسػػير القػػرآف الكػػريم  ,وقػػد أخػ وا تفسػػيرىم لكتػػاب
اهلل من أقواؿ الغالـ وخلفائو  ,وزعموا أف اهلل يوحي إليهم ! ( انَر على سبيل المثاؿ :
التفسير الكبير للقرآف الكريم  -للخليفة الثاني بشير الدين محمود ) .
ناىيك عن أقوالهم الخرافية فػي السػحر والجػن وفنػاء النػار وغيػر ذلػك مػن الخػزعبالت
التي تمتليء بها اتب تفسير القرآف الكريم عندىم !
وقػػد لهػػر أيضػػا تك ػ يبهم للسػػنة المطهػػرة  ,حيػػث أقػػر الغػػالـ بػػالنبوة بعػػد خػػاتم النبػػين
محمػد صػلى اهلل عليػو وسػلم واتبػع الغػالـ فػي ذلػك شػرذمة قليلػوف  ,وانكػروا الصػػحيح
المتواتر عنو صلى اهلل عليػو وسػلم لكشػفو بػاطلهم ولعػدـ اتفاقػو مػع عقائػدىم  ,وقػدموا
الموضوع والمنكر والضعيف على الصحيح الصريح التفاقو مػع فهمهػم السػقيم لكتػاب
اهلل  ,وىك ا فتحوا الباب على مصرعيو لإلستفادة من األحاديػث المنكػرة والمك وبػة ,
فمخطط ىدـ السنة المطهرة لػم ينقطػع بانقطػاع الك بػة علػى رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو
وسػلم  ,فقػػديما اػاف الك بػػة  ,وحػديثا مسػػتثمري أحاديػث الك بػػة  ,والطائفػة المنصػػورة

لهما بالمرصاد !

فػػانَر إلػػى أتبػػاع الغػػالـ ايػػف ينكػػروف الشػػرع إذ لػػم يوافػػق ىػػواىم  ,ويقػػدموف عقػػولهم
الفاسدة على المنقوؿ الصحيح عن حضرة النبي محمد صلى اهلل عليو وسلم  ,ويقولوف
أف الصػػحابة والتػػابعين مػػن أىػػل السػػلف واػ ا إجمػػاع األمػػة علػػى مػػر القػػروف اػػانوا علػػى
ضالؿ في فهم النصػوص حتػى آتػى الغػالـ ليكشػف حقيقػة أقػواؿ النبػي صػلى اهلل عليػو
وسػػلم  ,فأخػ يك ػ ب النبػػي عليػػو الصػػالة والسػػالـ فيمػػا نقػػل عنػػو  ,ويتهمػػو بالتضػػارب
واله ياف !
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والعجيب أنهم دائما يرددوف ى ا الشعار علػى قنػاتهم الفضػائية ونصػو اػاآلتي  " :نحػرـ
ما حرـ اهلل ورسولو  ,ونحل ما أحلو اهلل ورسولو  ,وال نزيد على الشريعة وال نػنق

منهػا

مثقػػاؿ ذرة  ,ونقبػػل اػػل مػػا جػػاء بػػو رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم  ,إف فهمنػػا أو لػػم
نفهم سره ولم ندرؾ حقيقتو " ا.ىػ
وى ا الو لتضليل عواـ المسلمين عن حقيقة رفضهم لسنة محمد صلى اهلل عليو وسػلم
وما جاء بػو مػن وحػي قرآنػي  ,فهػاالء اػ بوا الشػريعة وأنكروىػا  ,وأفسػدوىا بتصػوراتهم
القبيحة ,وأفكارىم المنحرفة المناقضػة للقػرآف والسػنة  ,وخػالفوا إجمػاع األمػة علػى أنػو
ال نبػػي بعػػده صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم  ,وأف المسػػيح عليػػو السػػالـ رفػػع بجسػػده حيػػا ولػػم
ي ػ ؽ المػػوت  ,وأنػػو سػػينزؿ يجسػػده وروحػػو تحػػت لػػواء محمػػد صػػلى اهلل علػػي وسػػلم
وشػػريعتو المحفولػة  ,التػػي تراهػػا النبػػي عليػػو الصػػالة والسػػالـ لنػػا بيضػػاء نقيػػة  ,ال يزيػػر
عنها إال ىالك  ,وال يجادؿ فيها إال ممحاؾ !
لقػػد صػػدرت عػػدة فتػػاوى وقػػرارات حكمػػت بكفػػر الغالميػػة القاديانيػػة  ,منهػػا محكمػػة
بهاولبور سنة ٖٜ٘ٔـ التي أصدرت حكمها بكفػر القاديانيػة بعػد مناقشػة طويلػة دامػت
عػامين اػاملين واشػترؾ فيهػا ابػار علمػاء أىػل السػنة والجماعػة وابػار علمػاء القاديانيػة ,
وفػػي عػػاـ ٜٜٔ٘ـ صػػدرت فتػػوى الشػػيخ حسػػن مػػأموف مفتػػي الػػديار المصػػرية بػػردة مػػن
قاؿ بَهور نبي بعد محمد صػلى اهلل عليػو وسػلم  ,وأنػو يسػتتاب ويعػرض عليػو اإلسػالـ
وتكشف شبهتو فإف تاب فبها وإال قتل شرعا  ,وأف ال يدفن في مقابر المسلمين .
وتبػػع تلػػك الفتػػوى  ,فتػػوى فضػػيلة الشػػيخ أحمػػد ىريػػدي فػػي ٕ٘ مػػارس ٜٔٙٛـ( .
فتاوى المجلس األعلى للشئوف اإلسالمية – فتاوى العقيدة ص ٗ. ) ٙٙ-ٙ
وفي شهر ربيع األوؿ ٖٜٗٔىػ الموافق إبريل ٜٗٔٚـ انعقد ماتمر ابير برابطة العالم
اإلسػػالمي فػػي مكػػة المكرمػػة وحضػػره ممثلػػوف للمنَمػػات اإلسػػالمية العالميػػة مػػن جميػػع
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أنح ػػاء الع ػػالم ,وأعل ػػن الم ػػاتمر اف ػػر ىػ ػ ه الطائف ػػة وخروجه ػػا ع ػػن اإلس ػػالـ  ,وطال ػػب
المسػػلموف بمقاومػػة خطرىػػا وعػػدـ التعامػػل مػػع القاديػػانيين وعػػدـ دفػػن موتػػاىم فػػي قبػػور
المسلمين .
وى ه فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء :
الفتوى رقم _ ٘ٔ: _ٔٙ
لقػػد صػػدر الحكػػم مػػن حكومػػة البااسػػتاف علػػى ىػ ه الفرقػػة بأنهػػا خارجػػة عػػن اإلسػػالـ ,
وا ػ لك صػػدر مػػن رابطػػة العػػالم اإلسػػالمي بمكػػة المكرمػػة الحكػػم عليهػػا ب ػ لك  ,ومػػن
ماتمر المنَمات اإلسالمية المنعقػد فػي الرابطػة فػي عػاـ ٖٜٗٔهـ  ,وقػد نشػر رسػالة
توض ػػح مب ػػدأ ىػ ػ ه الطائف ػػة واي ػػف نش ػػأت ومت ػػى إل ػػى غيرذل ػػك مم ػػا يوض ػػح حقيقته ػػا ,
والخالصة  :أنها طائفة تدعي أف مرزاً غالـ أحمد الهنػدي نبػي يػوحى إليػو وأنػو ال يصػح

إسالـ أحد حتى يامن بو  ,وىو من مواليد القرف الثالػث عشػر  ,وقػد أخبػر اهلل سػبحانو

في اتابو الكريم أف نبينا محمداً صلى اهلل عليو وسلم ىو خػاتم النبيػين  ,وأجمػع علمػاء

المسلمين على ذلك ,فمن ادعى أنػو يوجػد بعػده نبػي يػوحى إليػو مػن اهلل عػز وجػل فهػو
اافر لكونو مك باً لكتاب اهلل عػز وجػل  ,ومكػ باً لألحاديػث الصػحيحة عػن رسػوؿ اهلل
صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم الدالػػة علػػى أنػػو خػػاتم النبيػػين  ,ومخالف ػاً إلجمػػاع األمػػة  .وبػػاهلل

التوفيق  .وصلى اهلل على نبينا محمد وآلو وصحبو وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء :
الرئيس  :عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز
نائب رئيس اللجنة  :عبد الرزاؽ عفيفي
عضو  :عبد اهلل بن غدياف
عضو  :عبد اهلل بن قعود
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الفتوى رقم _: _ٖٗٔٚ
س  :أرجو التكرـ ببياف حكم اإلسالـ في جماعة القاديانية ونبيهم المزعوـ غػالـ أحمػد
القاديػػاني  ,امػػا أرجػػو التفضػػل بإرسػػاؿ أي مػػن الكتػػب التػػي تبحػػث فػػي ى ػ ه الجماعػػة
حيث إنني من المهتمين بدراستها ؟
ج  :ختمػػت النبػػوة بنبينػػا محمػػد صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم فػػال نبػػي بعػػده ؛ لثبػػوت ذلػػك
بالكتػػاب والسػػنة  ,فمػػن ادعػػى النبػػوة بعػػد ذلػػك فهػػو اػ اب  ,ومػػن أولئػػك غػػالـ أحمػػد
القادياني  ,فدعواه النبوة لنفسو ا ب  ,وما زعمو القاديانيوف من نبوتو فهو زعػم اػاذب
 .وقد صدر قرار من مجلس ىيئة ابار العلماء بالمملكػة باعتبػار القاديػانيين فرقػة اػافرة
من أجل ذلك .
وباهلل التوفيق  .وصلى اهلل على نبينا محمد وآلو وصحبو وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء :
الرئيس  :عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز
نائب رئيس اللجنة  :عبد الرزاؽ عفيفي
عضو  :عبد اهلل بن غدياف
عضو  :عبد اهلل بن قعود

الفتوى رقم _: _ٖٛ٘ٙ
س  :ما الفرؽ بين المسلمين واألحمديين ؟
ج  :الفرؽ بينهمػا  :أف المسػلمين ىػم الػ ين يعبػدوف اهلل وحػده ويتبعػوف رسػولو محمػداً
صلى اهلل عليو وسلم ويامنوف بأنو خاتم األنبياء لػيس بعػده نبػي  ,أمػا األحمػديوف الػ ين
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ىػػم أتبػػاع مػػرزا غػػالـ أحمػػد  ,فهػػم افػػار ليسػػوا مسػػلمين  ,ألنهػػم يزعمػػوف أف مػػرزا غػػالـ
أحمد نبػي بعػد محمػد صػلى اهلل عليػو وسػلم  ,ومػن اعتقػد ىػ ه العقيػدة فهػو اػافر عنػد
َح ٍػد ِم ْػن ِر َجػالِ ُك ْم َولَ ِك ْػن
جميع علماء المسلمين لقوؿ اهلل سبحانو َ ( :ما َاػا َف ُم َح َّمػ ٌد أَبَػا أ َ
رسػ َ ِ
ِ
ػين) األحػػزاب ٓٗ  ,ولمػػا صػػح عػػن رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو
َُ
ػوؿ اللَّػػو َو َخػػاتَ َم النَّبينػ َ
وسلم أنو قاؿ  (( :أنا خاتم النبيين ال نبي بعدي )) .
وباهلل التوفيق  .وصلى اهلل على نبينا محمد وآلو وصحبو وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء :
الرئيس  :عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز
نائب رئيس اللجنة  :عبد الرزاؽ عفيفي
عضو  :عبد اهلل بن غدياف
عضو  :عبد اهلل بن قعود

وأخر دعوانا أف الحمد هلل رب العالمين ,,
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