تفسٌر القادٌانً
لفضٌلة اإلمام العبلمة

أبو الوفاء ثناء هللا األمرتسري
فاتح قادٌان
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قبل أن أبدأ....
مما ٌشهد به التارٌخ اإلسبلمً أن العلماء بدءوا ٌكتبون تفسٌر القرآن الكرٌم فً ألوان مختلفة
وأشكال متعددة منذ اللحظة األولً من لحظات إكمال نزول آٌاته على رسولنا محمد ـ صلً هللا
علٌه وسلم ـ .ولكن هذه األٌام تشهد ظاهرة ؼٌر مسبوقة فً شبه القارة الهندٌة حٌث ترقت فٌها
حركة التألٌؾ والتصنٌؾ فً تفسٌر القرآن إلً حد ٌجعل بعض أدعٌاء العلم ٌجترؤون على
المساهمة فً مٌدان تفسٌر القرآن الكرٌم بما تجود به أقبلمهم واإلضافة إلى مكتبته الواسعة بما
تفٌض به عقولهم بمجرد االعتماد على كتب تراجم القرآن التً توجد فً متناول أٌدٌهم والنقل منها
بدون إلمام باللؽة العربٌة وأصول التفسٌر ،من شأنه أن هذه "الكتب" ال تفسر معانً القرآن قط،
وإنما تحاول ـ بدون جدوي ـ أن توجه روح القرآن إلً إثبات ما تمسك به أصحابها من مذاهب
وآراء .وتنبٌها إلى هذا النوع من التراجم والتفاسٌر وإصبلحا لها ـ بقدر الطاقة البشرٌة ـ بدأت
أكتب كتابا سمٌته بـ "التفسٌر بالرأي" وقد صدر منه بفضل هللا تعالى مجلد واحد ،حاولت فٌه أن
أجمع األمثلة والنماذج للتفسٌر الباطل من بٌن كتب التراجم والتفاسٌر للقرآن التً صدرت متأخرة،
ثم أرد علٌها وأبٌن ما هو التفسٌر الصالح الحقٌقً لتلك اآلٌات .ونرجو من هللا تعالى أن ٌوفقنا
بإصدار المجلد الثانً من الكتاب قرٌبا.
وفً أثناء هذا أصدر خلٌفة القادٌانٌٌن السٌد مرزا محمود أحمد مجلدا واحدا من تفسٌر القرآن ٌفسر
فٌه بعض السور (من سورة ٌونس إلى سورة الكهؾ) ،وفً البداٌة لما اطلعت علٌه نوٌت أن أجعل
بحثا خاصا ٌتحدث عن هذا الكتاب فً المجلد الثانً من كتابنا التفسٌر بالرأي ،ولكن نظرا إلى
كثرة األؼبلط التً حشً بها كتابه خشٌت فً نفسً أنً إن أرحل عن هذه الدنٌا الفانٌة قبل أن ٌتم
طبع المجلد الثانً من كتابً فلعلً أتعرض للمساءلة أمام هللا تعالى لماذا أجلت هذا العمل المهم،
وألن هذا الكتاب ٌحتوي على األؼبلط والتحرٌفات إلى حد ٌذكرنا بشعر الشاعر:
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ولو شبت أن أبكً دما لبكٌته

ولكن ساحة الصبر أوسع

وٌنسب هذا الكتاب ـ ظاهرا ـ إلى الخلٌفة السٌد مرزا محمود أحمد ،ولكننا اطلعنا من مصدر
موثوق به بأن فً هذا الكتاب نصٌبا كبٌرا لعلماء القادٌانٌة ،وبالخصوص للسٌد المتوفً إسماعٌل؛
ألن الخلٌفة نفسه اعترؾ بأن القرآن نزل باللؽة العربٌة ونحن ال نعرؾ اللؽة العربٌةٔ .وكذلك
اعترؾ الخلٌفة فً مكان آخر بأننا نحتاج إلى اللؽة العربٌة فً تفسٌر القرآن الكرٌمٕ .ونظرا إلى
ما احتوي علٌه التفسٌر الكبٌر من مزاٌا وخصابص ،نستطٌع أن ندرك ٌقٌنا بمؤلفه وبمن كان فً
عونه ونصره.
ثم ألقً فً قلبً هذا اإلحساس بأن ال أنتظر لصدور المجلد الثانً من كتابنا التفسٌر بالرأي ،وإنما
أكتب على الفور كتابا ٌعالج بعض األؼالٌط الواردة فً تفسٌره على سبٌل المثال ،وألجل هذا
أمسكت الٌوم بقلمً متوكبل علً هللا تعالى ،وبدأت أكتب فٌه ،وسوؾ أدرج فً هذا الكتاب عشر
آٌات التً أخطأ فٌها المؤلؾ الخلٌفة فً تفسٌره ـ والعبارة األصح تعمد هذا التأوٌل ـ علً سبٌل
المثال ،لٌس على سبٌل الحصر ،فإن بقٌة األؼالٌط سوؾ نتحدث عنها فً المجلد الثانً من التفسٌر
بالرأي حسب الضرورة إن شاء هللا تعالى.
ومما نستؽرب أن الخلٌفة القادٌانً سمً كتابه هذا بـ "التفسٌر الكبٌر" اقتباسا من تسمٌة اإلمام
الرازي كتابه فً التفسٌر بهذا االسم ،فتماشٌا علً تسمٌته أستحسن أن أسمً كتابً هذا الذي
أتعاقب فٌه تفسٌره وتأوٌله بــ "البطش القدٌر على التفسٌر الكبٌر القادٌانً".
مبلحظة:

ٔ انفضم ٖٔ يٍ ٌُاٌز ٖٔ.ٔ3
ٕ يمٕنح يحًٕد در انفضم  ٕٙيٍ أغسطس .ٔ3ٖ1
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تحدي خلٌفة القادٌانٌٌن فً عام ٖٔ ٔ3علماء المسلمٌن بشأن تفسٌر القرآن الكرٌم ،فكتبت آنذاك
ردا علً هذا التحدي فً مجلة "أهل الحدٌث" بٌوم ٖٔ من فبراٌر عام ٖٔ ٔ3موضوعا موسعا،
كانت خبلصته "بأنه من الممكن أن نفسر القرآن علً شروط المتوفً مرزاٌ ،عنً أن ال ٌكون امام
المفسر سوي القرآن الكرٌم وٌكون التفسٌر باللؽة العربٌة" وما قاله الخلٌفة القادٌانً فً الرد على
قولنا كانت من خبلصته " أنا سوؾ أبٌن تلك المعارؾ والمعلومات التً قد كتبها السٌد المسٌح
الموعود (مرزا أحمد).

ٖ

وكذلك قال الخلٌفة " إنً ال أدعً بأنً أعرؾ اللؽة العربٌة أحسن من

السٌد ثناء هللا (صاحب الكتاب) ولكننً أدعً بأن الجماعة األحمدٌة قد تفوقوا ؼٌرهم فً معارؾ
القرآن الكرٌم ولطابفه بسبب ما جاد به قلم السٌد المسٌح الموعود من تأمبلت وفٌوض ٗ.وكان
مؽزي هذا االدعاء الذي استنبطناه من كبلمه بأنه ال ٌقول شٌبا فً التفسٌر عن نفسه ،وإنما ٌنقل ما
فسر به السٌد مرزا أحمد ،ولما وصل الحوار إلى هذا الحد عرفنا بأن الخلٌفة ال ٌتحدي بشأن
التفسٌر معتمدا علً علمه ،بل ٌقوم ب"تمثٌل" نقل الكلمات لوالده ،فنفضنا أٌدٌنا عن القضٌة
وطوٌنا هذا الموضوع .
مبلحظة:
قد تمت طباعة جمٌع ما جري من الدعوي والرد علٌه فً هذا الحوار فً شكل كتاب صؽٌر ،سمً
ب" تحدي الخلٌفة ثم فر" ،وهو متوافر فً جمٌع مكتباتنا المعروفة .وقد الحظ العلماء والمفكرون
ما ادعً به الخلٌفة فً عام ٖٔ ،ٔ3وفهموا جٌدا مدي صبلحٌتهم .ولكنه ظهر الٌوم فً ثوب جدٌد

ٖ انفضم لادٌاٌ ٌُٖٔ ،اٌز ٔ.ٖٔ3
ٗ انفضم ٕٗ يارس ٖٔ.ٔ3
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وجاء بتحدي جرٌا قاببل :إنً أستطٌع أن أقطع لسان كل واحد ٌفسر القرآن بسٌؾ تفسٌري
الماضً"٘ .فجاء هذا الكتاب ردا على تحدٌه وإبطاال لدعواه الباطلة .تقبل هللا صالح أعمالنا.
أٌها القادٌانٌون! لقد فرغ علماء المسلمٌن عن موضوعكم واستؽنوا عن النظر فً أموركم ،لكن
لً عبلقة خاصة بكم التً استمرت منذ أن أعلن السٌد مرزا أحمد بالحكم األخٌر فً ٌوم ٘ٔ من
إبرٌل  ،ٔ3ٓ1فلهذا أستطٌع أن أقول بشأنكم " :وال ٌنببك مثل خبٌر ".
وأخٌرا أدعو هللا سبحانه وتعالى ألن ٌقبل منً هذا الجهد المتواضع وٌجعله فً مٌزان حسناتً فً
ٌوم القٌامة .اللهم أحسن عاقبتنا فً األمور كلها وتقبل منا إنك أنت السمٌع العلٌم.
المقصد الحقٌقً :قال الخلٌفة القادٌانً فً مقدمة كتابه "التفسٌر الكبٌر"" :تلقٌت كثٌرا من مواضٌع
هذا التفسٌر هبة من هللا تعالى "ٙوقال أٌضا" :إن موضوع الترتٌب فً هذا الكتاب من تلك
المواضٌع التً أفهمنً هللا تعالى بوجه خاص."1
المبلحظة:
بعد أن اطلعنا علً هذه الدعوي تحتم علٌنا أن ننظر إلى تفسٌره من طرٌقٌن :أوال  :أن ننظر إلٌه
من حٌث أنه تفسٌر ،وثانٌا :أن ننظر إلٌه من حٌث أنه إلهام ملقً من هللا تعالى الذي أشار إلٌه
الخلٌفة بنفسه .كما اعتدنا علً أن نبلحظ كبلم والده المسٌح مرزا أحمد من قبل.
رض فً سِ ت ِة أٌَّام ُثم اس َتوى َع َلى
اآلٌة األولً :قوله تعالى :إِن َرب ُك ُم اللـ ُه الذي َخلَ َق السماوا ِ
ت َواألَ َ
رون
مر ما مِن َشفٌع إِ ّال مِن َبع ِد إِذ ِن ِه ذلِ ُك ُم اللـ ُه َر ُّب ُكم َفاعبُدوهُ أَ َفبل َت َذك َ
رش ٌُدَ ِّب ُر األَ َ
ال َع ِ
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٘ انرفسٍز انكثٍز ص.ٕ٘ٔ :
 ٙانًصذر انساتك ،ص.ٔ :
 1انًصذر انساتك :صٔ :ـ ٕ.
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نجد فً تألٌفات العلماء المتقدمٌن أنهم ذهبوا حول العرش واالستواء علٌه إلً مسلكٌن :المسلك
األول :التفوٌض أي تفوٌض علم العرش وكٌفٌة االستواء علٌه إلً هللا تعالى ،وهذا هو مسلك
جمهور المحدثٌنٌ ،عنً نعتقد بأنه ال ٌعلم أحد بعلمه الصحٌح إال هللا تعالى ،والمسلك الثانً
للمتكلمٌن الذٌن ٌقولون إن المراد بالعرش والكرسً هو الحكومة اإللهٌة ،وٌفهمون من "استوي
على العرش" مفهوم تنفٌذ أحكامه .ومثال هذا نجد فً ترجمة الشٌخ شاه ولً هللا ـ رحمه هللا تعالى
ـ حٌث ترجم فً ترجمته للقرآن باللؽة الفارسٌة قوله تعالى "وسع كرسٌه السماوات واألرض" بأن
حكومته تشتمل على السموات واألرض.
وقد ادعً مرزا أحمد لنفسه بأنه "حكم عدل" ،فما ٌقوله فً األمور المتعلقة فً الدٌن فهو
الصحٌح .3فنراه قد اجتهد فً شرح معنً العرش ،وقد اتبع الخلٌفة القادٌانً منهجه فً تفسٌره
حٌث أنه قد صرح بأنه سوؾ ٌكتفً بنقل ما قاله والده فً تفسٌره كما بٌنا من قبل.
وقبل أن نقدم ما فسر به مرزا أحمد كلمة العرش فً كابه نرٌد أن نقدم ذلك الموضوع بأسلوبنا فً
قلٌل من التفصٌل حتً ٌكون القراء على بصٌرة منه ،قد قسم مرزا أحمد صفات هللا تعالى إلى
قسمٌن :قسم ٌسمً بالصفات التشبٌهٌة ،والقسم الثانً بالصفات التنزٌهٌة ،وٌرٌد بالصفات
التشهبٌهة تلك الصفات التً تتعلق بالمخلوقات تعلقا مباشرا ،وٌذكر من ضمن تلك الصفات صفة
رب ،رحمان ،رحٌم ومالك ٌوم الدٌن ،وهذه هً الصفات األربعة التً تسمً بالصفات التشبٌهة،
وما عدا هذه الصفات فهً تسمً بالصفات التنزٌهٌة ،وٌقول إذا أطلق لفظ العرش فً القرآن ٌراد
به هذه الصفات التنزٌهٌة .وإلٌكم اآلن أٌها القراء ما نص علٌه مرزا أحمد وهو ٌفسر معنً
"استوي على العرش":
 8سٕرج ٌَٕس ،اٌَح.ٖ :
 3إعجاس أحًذي ص.ٕ3 :
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"لقد بٌن القرآن الكرٌم صفات هللا تعالى بأسوب ال ٌبقً بعده أدنً عبلقة أو أقل شٌبة لصفاته
بالشرك ،ألنه بدأ فً البداٌة ببٌان تلك الصفات التً تشٌر إلى أنه هللا تعالى قرٌب من اإلنسان وأن
اإلنسان ٌستفٌد من "أخبلقه " وصفاته  ،وهذه هً الصفات التً تسمٌها بالصفات التشبٌهة ،ثم
حٌث أنه قد ٌخشً علً بعض الناس ـ من ذكر الصفات التشبٌهة ـ أن ٌفهم ذات هللا تعالى وصفاته
فهما محدودا أو ٌفهم أن هللا تعالً ٌشابه بالمخلوق ،فــ ـ إبطاال لهذه األوهام ـ ذكر القرآن صفة
أخري وهً صفة "استوي على العرش" وهً تفٌد أن هللا تعالى أكبر من كل مخلوق وهو فً
مرتبة أعلً من جمٌع المخلوقات ال ٌشابهه شًء وال ٌدانٌه ،وال ٌشاركه فً شًء ،وثبت التوحٌد
الكامل هلل تعالى بهذا األسلوب الرابع"ٓٔ.
هذا هو كبلم مرزا األسبق (الوالد) وإلٌكم اآلن كبلم ابنه الذي نخاطبه الٌوم كمؤلؾ التفسٌر الكبٌر
القادٌانً ،وهو ٌكتب:
" ال شك أن المسٌح الموعود بٌن بٌانا شافٌا ومدققا حقٌقة العرش فً كتابه "بحر المعرفة" بٌن فٌه
أن العرش فً الحقٌقة ٌعتبر من الصفات التنزٌهٌة التً هً صفة أزلٌة ؼٌر متؽٌرة ،وٌظهر أثر
هذه الصفة من خبلل الصفات التشبٌهة .وألجل هذا ٌوصؾ هللا تعالى بأنه صاحب العرش ،كما
جاء فً آٌة من القرآن الكرٌم " وٌحمل عرش ربك فوقهم ٌومبذ ثمانٌة" ٌعنً ٌظهر هللا سبحانه
وتعالى ٌوم القٌامة فً ثمان صفات كما هو اآلن متصؾ بأربع صفات من رب العالمٌن ،رحمان،
رحٌم ،ومالك ٌوم الدٌن ،وألن صفات هللا تعالى تظهر من خبلل المبلبكة فاستخدم فً اآلٌة ضمٌر
"هم" إشارة إلٌهم .كما أن الملك أو السلطان ٌظهر شأنه الجبار باالرتقاء إلى العرش كذلك ٌكمن

ٓٔ تحز انًعزفح ،ص.ٖٔٔ :
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أصل العظمة هلل سبحانه وتعالى فً أن ٌكون صاحب العرش ٌعنً من خبلل الصفات التنزٌهٌة
التً ال ٌشابهه أحد فٌها أدنً مشابهة"ٔٔ .ثم ٌكتب فٌما بعدٕٔ:
وتعرؾ اإلنسان بحقٌقتها ،فنحن نستطٌع أن
" فالصفات التشبٌهٌة تحتوي على الصفات التنزٌهٌة
َ
نعرؾ مثبل بأن هللا تعالى صاحب كل كمال مطلق من خبلل الصفات التشبٌهة وحدها التً تتعلق
باإلنسان ،كما أن هللا تعالى رحمان ،رحٌم ،ومالك ٌوم الدٌن ،كل هذه الصفات من التشبٌهة التً
تستطٌع عقول البشر أن تجد شبٌها به ،ثم تتعلق هذه الصفات بالمخلوق .ولكن لو ال هذه الصفات
لم تستطع أن تدرك أن هللا تعالى كامل الصفات إدراكا تاما".
التنقٌد:
لقد وجدنا أن الوالد وابنه كلٌهما اتفقا على أن الصفات التً تسمً بالتشبٌهٌة تتسم بقرٌنتٌن :األولً
أنها تتعلق بالمخلوق ،والثانٌة أنها تعمل كأداة إشارة وتعرٌؾ للصفات التنزٌهة ،ونظن فً هذا
الموضوع أن السٌد مرزا استعار هذا االصطبلح من اصطبلحات الصوفٌة "الهوت" و "ناسوت"
ولكن الصوفٌة أرادت بذلك االصطبلح أن ما وراء الطبٌعة ال ٌمكن وصفه وال بٌانه ولكن السٌد
مرزا استعار الكلمة وفشل فً تحقٌق الحقٌقة.
وإلٌكم اآلن ردنا على كبلم الوالد وابنه:
أوال :ال شك أننا لو نرٌد أن نختار من صفات هللا تعالى التً تتعلق بالمخلوق تعلقا مباشرا وعمٌقا
فبل نختار فً أول اختٌارنا إال صفات الخالق ،الباري ،المصور وؼٌرها مما ٌشبهه ،وألجل هذا
نري أن هذه الصفات ذكرت فً القرآن مرارا وتكرارا فً آي القرآن حٌث ٌقول هللا تعالى "هو هللا
ٔٔ انرفسٍز انكثٍز انمادٌاًَ ،ص.ٕٖ :
ٕٔ انًصذر انساتك ،ص.ٕٗ :
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الخالق البارئ المصور  "....وحٌثما أراد هللا سبحانه وتعالى فً القرآن أن ٌلقن الملحدٌن
والمشركٌن دروسا فً التوحٌد ساق سبحانه وتعالى صفات الخالق والباري وؼٌره .ومثاله فً
اآلٌات التالٌة:
(ٔ )

ٌَا أَ ٌُّ َها الناسُ ْاذ ُكرُوا نِعْ َم َ
ت اللـ ِه َع َل ٌْ ُك ْم َه ْل مِنْ َخالِق َؼ ٌْ ُر اللـ ِه ٌَرْ ُزقُ ُكم م َِّن الس َما ِء
ون
ض َال إِلَـ َه إِال ه َُو َفأَنى ُت ْؤ َف ُك َ
َو ْاألَرْ ِ

ٖٔ

(ٕ )

رون
أَ َف َمن ٌَخل ُ ُق َك َمن ال ٌَخلُ ُق أَ َفبل َت َذك َ

(ٖ )

خ َٔاألَ
رض لُ ِم انهَّـُّ لُم أَفَاذَّ َخذذُى ِيٍ دَِٔ ِّ أَٔنٍِا َء ال ًٌَهِكٌَٕ
لُم َيٍ َرب انسًَّأا ِ
ِ

ٗٔ

ض ًّزا لُم َْم ٌَسرَ ِٕي األَعًى َٔانثَصٍ ُز أَو َْم ذَسرَ ِٕي انظهُ ُ
ًاخ َٔانُّٕ ُر أَو
ِألََفُ ِس ِٓى ََفعًا َٔال َ
ك َعهٍَ ِٓى لُ ِم انهَّـُّ خانِ ُ
َج َعهٕا نِهَّـ ِّ ُش َزكا َء َخهَمٕا َك َخهمِ ِّ فَرَشاتََّ ان َخه ُ
ك ُكم َشًء َُْٔ َٕ انٕا ِح ُذ
انمَّٓا ُر
(ٗ )

٘ٔ

هو الذي ٌصوركم فً األرحام كٌؾ ٌشاء ال إله إال هو العزٌز الحكٌم.

وٌفهم من ضمن هذه اآلٌات أن هللا سبحانه وتعالى بٌن الصفات الخالقٌة فً هذه اآلٌات تعرٌفا بذاته
تعالى وحٌث أن هللا تعالى لم ٌدرج فً هذه الصفات المذكورة آنفا التً تتعلق بالمخلوق تعلقا
مباشرا صفة "استوي على العرش" والتً هً أهم الصفات هلل تعالى علً حد تعبٌر المؤلؾ فكأنه
ترك األصل الحقٌقً وأهتم بالفروع الثانوٌة ،ترك اللب واشتؽل بالقشر!
ولعل الدكتور إقبال أنشد شعره إشارة إلى هذه اآلٌات:
ٖٔ سٕرج فاطز ،اٌَح.ٖ :
ٗٔ سٕرج انُحم ،اٌَح.ٔ1 :
٘ٔ سٕرج انزعذ ،اٌَح يٍ .ٔٙ
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ألراه إقبال ماذا ٌقصد بكبرٌاء هللا

لو عاش ذلك المجنون فً هذا العصر #

ثانٌا :ال شك أن "مالك ٌوم الدٌن" صفة من صفات هللا تعالى ،ولكنها ال تتعلق بالمخلوق حالٌا فً
هذه الدنٌا ،فكٌؾ جاز لهم أن ٌدرجوها فً ضمن الصفات التشبٌهٌة التً تتعلق بالمخلوق؟ فإن
قٌل :وإن ال ٌظهر تعلق هذه الصفة بالمخلوق حالٌا ولكنه فً النهاٌة ٌظهر فً وقت من األوقات،
قلنا :إذن لماذا ال ندرج صفات ؼفار ،ستار ،ذو االنتقام شدٌد العقاب وؼٌره من الصفات التً
ٌظهر تعلقها بالمخلوق ٌوم القٌامة إلى قوابم الصفات التشبٌهٌة؟
ثالثا :إن الصفات التشبٌهٌة الثمانٌة ـ على حد تعبٌر "الولدٌن"

ٔٙ

تقوم ٌوم القٌامة بحمل عرش هللا

تعالى المراد به الصفات التنزٌهٌة ،ولكن السؤال الذي ٌطرح نفسه فً هذا المقام ما هً الصفات
األربعة الباقٌة التً تضاؾ إلى األربعة السابقة وهً رب ،رحمان ،رحٌم ومالك ٌوم الدٌن؟ وقد
اتفق الولدان على أن المراد بكون الصفات التشبٌهٌة حاملة للعرش أن تكون سببا ٌعرؾ اإلنسان
بحقٌقة صفات هللا تعالى .ولكننا نقول على هذا التفسٌر إننا ال نحتاج ٌوم القٌامة إلى سبب للعلم
حٌث تكون كل األمور هناك بدٌهٌة ،مستؽنٌة عن البٌان والداللة! الحظوا إلى اآلٌات التالٌة:
(ٔ )

ض ًَ تَ ٍَُُْٓى تِ ْان َحك
ض َع ْان ِكرَابُ َٔ ِجً َء تِانَُّ ِثٍٍٍَ َٔانشَٓذَا ِء َٔلُ ِ
ٕر َرتَٓا َٔ ُٔ ِ
َٔأَ ْش َزلَ ِ
د ْاألَرْ ضُ تُُِ ِ
َُْٔ ْى َال ٌ ْ
ُظهَ ًٌَُٕ
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(ٕ )

 ٔ8ل َق ْد ُك َ
ك ْال ٌَ ْو َم َحدٌِد
ص ُر َ
ك َف َب َ
ك ؼِ َطا َء َ
نت فًِ َؼ ْفلَة مِّنْ َهـ َذا َف َك َش ْف َنا َعن َ

(ٖ )

 ٔ3وُ جُوه ٌَ ْو َمبِذ ناضِ َرة ﴿ٕٕ﴾ إِلَى َر ِّب َها َناظِ َرة

َ ٔٙمصذ تانٕنذٌٍ انٕانذ يزسا أحًذ ٔٔنذِ يزسا يحًٕد أحًذ ،عًال تأسهٕب انرغهٍة فً انثالغح انعزتٍح ،انًرزجى.
 ٔ1سٕرج سيز ،اٌَح .ٙ3
 ٔ8سٕرج ق  ،اٌَح ٕٕ.
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رابعا :إن قول المؤلؾ بأن الصفات التشبٌهة تحمل الصفات التنزٌهٌة ،وأن األولً تعرؾ اإلنسان
بحقٌقة الثانٌة قول ٌقتضً منه شرحا وبٌانا ،ثم كذلك قوله إن هذه الصفات التشبٌهة تدل على
الصفات التنزٌهٌة قول ٌحتاج إلى شرح وبٌان.
خامسا :نجد أن السٌد مرزا األكبر أدرج فً مثال الصفات التنزٌهٌة صفة "ممٌت" و"مفنً" وهما
ٌعنٌان إعدام شًء موجود .ومما كتب مرزا" :إن هللا سبحانه وتعالى ٌخلق المخلوقات فً بعض
األوقات بموجب أن فٌه صفة خالقٌة ،ثم ٌمٌت هذه المخلوقات وٌحذؾ آثارها بموجب أنه صاحب
الصفات التنزٌهٌة ووحدة الذات ،وتشٌر صفة "استوي على العرش" إلى الصفات التنزٌهٌة"ٕٓ.
ولً اعتراض كبٌر على ما صرح به السٌد مرزا األكبر فً كبلمه بأن اإلماتة واإلفناء المذكورة
من الصفات التنزٌهٌة .ونطلب من المؤلؾ القادٌانً وأنصاره أن ٌجٌبوا على هذا االعتراض الذي
ٌقول :على حد قول السٌد مرزا إن صفة اإلماتة واإلفناء تحل فً مقام التنزه ،وفً الحقٌقة إن هذه
الصفة تتعلق بالمخلوق فبل بد أن ندرجها فً ضمن الصفات التشبٌهٌة ،ثم لو تقول إن هذه الصفة
ٌراد منها مقام التنزه ،فبماذا تفسر قول السٌد مرزا بأن " هللا سبحانه وتعالى استوي على مكان
بوراء الوراء ٌناسب تنزهه وتقدسه؟ حٌث أن السؤال الذي ٌطرح نفسه بأن اإلماتة واإلفناء ٌعد من
األشٌاء الظاهرة التً نحن نشاهدها فً دنٌانا واألشٌاء الموجودة ما وراء الوراء ال ٌمكن فهمه وال
إدراكه .وكٌؾ ٌمكن للصفات التشبٌهٌة أن تكون سببا للمعرفة؟
سادسا :إن الصفات التشبٌهٌة ـ على حد تعبٌر الولدٌن ـ حاملة ،والصفات التنزٌهٌة ـ وهً العرش ـ
محمولة ،وٌكون عدد الحاملٌن للعرش ٌوم القٌامة ثمانٌة ،وهذه الصفات الثمانٌة تحمل "مقام

 ٔ3سٕرج انمٍايح ،اٌَح ٕٕـ ٖٕ.
ٕٓ تحز انًعزفح ،ص.ٔٔٔ :

11

التنزه" الذي عبر عنها السٌد مرزا بصفة الممٌت والمفنً ،وفً الحقٌقة ال ٌكون اإلماتة وال اإلفناء
ٌوم القٌامة كما قال هللا تعالى" :ال ٌقضً علٌهم فٌموتوا."...
سابعا :لو نسلم بأن السٌد مرزا أراد من قوله تعالى " استوي على العرش " أن ٌشٌر إلى أن هللا
تعالى صاحب " مقام التنزه " ـ كما بٌن ذلك فً النقطة الخامسة ـ فماذا ٌكون معناه؟ فهل ٌكون
معناه أن هللا تعالى استوي على صفة اإلماتة التً عبر بها السٌد مرزا بأنه مقام التنزه؟ فٌكون
تقدٌر اآلٌة المذكورة " :إن ربكم هللا الذي خلق السماوات واألرض فً ستة أٌام ثم نفذ حكم الموت
على المخلوقات " .إن هذا المعنً من حٌث الواقع معنً مستقٌم؛ ألن هللا تعالى بعد أن خلق
المخلوقات جعل لهم أجبل مسمً ولكن ما هً العبلقة بٌن هذا المعنً وبٌن مقام التنزه الذي هو
شًء ٌعتبر من أشٌاء ما واراء الوراء؟
ثامنا :كتؾ المؤلؾ فً تفسٌر قوله تعالى " :كان عرشه على الماء " " :لقد صرح القرآن مرارا
وتكرارا بأن الحٌاة خلقت من الماء ،فٌشٌر " كان عرشه على الماء " إلى أن صفات هللا تعالى
ظهرت ظهورا كامبل من خبلل الحٌاة ،وال ٌشك فٌه أحد أن العرش المعبر به عن الصفات الكاملة
ظهرت من خبلل اإلنسان "ٕٔ.
التنقٌد:
حاول المؤلؾ فً الفقرة المقتبسة أن ٌقول إن العرش المعبر به عن الصفات الكاملة هلل تعالى ظهر
من خبلل اإلنسان ظهورا كامبل .فٌطرأ هنا سؤال وهو أن الصفة المشتقة من الحٌاة هً المحًٌ
الذي عبر عنه القرآن بلفظ " ٌحًٌ وٌمٌت " .فٌكون مؽزي قول السٌد مرزا إن العرش وهو مقام
التنزه ظهر من خبلل صفة المحًٌ مع أنه قد صرح بأن الصفات التشبٌهٌة وحدها المعبر عنها

ٕٔ

التفسٌر الكبٌر ،ص.ٔٗ3 :
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برب ،رحمان ،رحٌم ،ومالك ٌوم الدٌن وؼٌرها ال تستطٌع أن تكون سببا ٌؤدي إلً لعلم ،ثم ٌعود
السٌد مرزا وٌقول فً هذا المقام إن صفة المحًٌ كانت سببا إظهار العرش أي الصفات التنزٌهٌة!
هل هذا إال تناقض صرٌح؟
هدٌهم َر ُّبهُم ِبإٌمان ِِهم َتجري مِن َتحت ِِه ُم
ذٌن آ َمنوا َو َع ِملُوا الصّالِحا ِ
اآلٌة الثانٌة :قوله تعالى إِن ال َ
ت ٌَ ِ
عٌم
األَنها ُر فً َج ّنا ِ
ت الن ِ

ٕٕ

كتب المؤلؾ فً معنً هذه اآلٌة "إن الذٌن آمنوا وعملوا األعمال الصالحة والمناسبة فسوؾ
ٌهدٌهم ربهم بسبب إٌمانهم إلى طرٌق الحق والفبلح ،وسوؾ تجري األنهار فً الجنة تحت
تصرفهم"ٖٕ.
ثم ٌفسر اآلٌة قاببلٌ" :ستخدم لفظ "تحت" فً مقابل لفط "فوق" وقد ٌأتً لفظ "أسفل" فً معنً
"التحت" .ولكن هناك فرق بٌن اللفظٌن ،حٌث أن لفظ "أسفل" ٌطلق فً اللؽة على ذلك الجزء من
الشًء الذي ٌكون فً الجهة التحتٌة منه ،ولكن ال ٌطلق لفظ "تحت" على ذلك الجزء من الشًء،
وإنما ٌطلق لفظ "تحت" لئلشارة إلى الجهة التً تكون تحت شًء آخر ،وقد ٌستخدم لفظ "أسفل"
فً معنً "التحت" .وقد ٌستخدم كلمة "التحت" لئلشارة إلى الضعفاء من الناس والمحكومٌن منهم،
كما جاء فً الحدٌث "ال تقوم الساعة حتً ٌظهر التحوت" أي ال تقوم الساعة حتً ٌؽلب الناس
الضعفاء على األقوٌاء وٌأخذوا الحكومة بأٌدٌهم! وال شك أن الزمان قرب الساعة ٌكون زمان
السٌد المسٌح الموعود ،وال شك أن فً هذا الحدٌث إشارة إلى الحكومة ،أي ال ٌظهر المسٌح
الموعود حتً ٌؽلب الفقراء على األؼنٌاء والمحكومٌن على الحاكمٌن".

ٕٕ سٕرج ٌَٕس ،اٌَح .3
ٖٕ انرفسز انكثٍز ،ص.ٖٖ :
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وٌستمر المؤلؾ فً التفسٌر قاببل" :وٌمكن أن ٌكون معنً "من تحتهم األنهار" أن األنهار تكون فً
ملكٌتهم وقبضتهم ألن األعمال التً ألجلها حصلوا على األنهار كانت من كسب أٌدٌهم .فكما نحن
نري أن الملكٌة لؤلنهار تكون فً الدنٌا لصاحب األرض التً ٌجري النهر حوله ،وإال ٌجب علٌه
أن ٌؤدي الضرٌبة المقررة علٌه ،ولكن فً الجنة ال ٌجب علٌهم أن ٌؤدوا الضرابب وال أي شًء
مقابل األنهار التً تجري من تحتهم ،بل تكون فً ملكٌتهم الخاصة"ٕٗ.
التنقٌد :لقد أخطأ المؤلؾ فً هذا التفسٌر عدة مرات:
المأخذ األول :الفرق الذي حاول المؤلؾ أن ٌثبته فً كلمتً "التحت" و"األسفل" ال ٌستقٌم ،ألن
مفهوم "تحت" ٌعد من "ذو إضافات" كما أن مفهوم "أسفل" كذلك ٌعد من "ذو إضافات" ،ومعنً
ذو إضافات أن تكون الكلمة تشتمل على مفهومٌن فً ترجمتها معا ،مثل كملة األب واالبن ،فإن
األب من له االبن ،واالبن من له األب ،كذلك تحت ما هو تحت الفوق ،واألسفل ما ٌكون تحت
شًء ،وجاء فً القرآن "ثم رددناه أسفل سافلٌن".
المأخذ الثانً :إن المؤلؾ قد أخطأ فً قوله" :إن كلمة أسفل قد تأتً فً معنً تحت ،حتً إن هذه
الكلمة (أسفل) قد تستخدم لئلشارة إلى الصنؾ الضعٌؾ والرذٌل من الناس ،كما جاء فً الحدٌث
"ال تقوم الساعة حتً ٌظهر التحوت" ،إنه أخطأ ألن "حتً إن هذه الكلمة" تشٌر إلى كلمة أسفل.
فٌكون معنً ذلك أن المؤلؾ أراد أن ٌقول إن كلمة أسفل قد تأتً فً معنً الرذٌل ،ثم جاء فً
تمثٌله بحدٌث ٌشتمل على كلمة " ٌظهر التحوت" ولكننا نحن نقول إن هذا التمثٌل ال ٌطابق الممثل
له وهو اسفل ،فإنه لو كان مطابقا له لكان نص الحدٌث "حتً ٌظهر التسفل" التً قد ٌفٌد معنً
الرذٌل ،ولكن الحدٌث لٌس كذلك فبل ٌستقٌم الدلٌل على دعواه.

ٕٗ انًصذر انساتك ،ص.ٖٗ :
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المأخذ الثالث :إن لفظ التحوت لفظ ؼرٌب ال نعرفه ،فلعل المؤلؾ أراد أن ٌبنً مصدرا من كلمة
"تحت" على وزن تفعل مثل تفوق من "فوق" .فلو ٌرٌد هذا المطلب فهو مخطا؛ ألن تاء باب
التفعل ال تكون من الحروؾ األصلٌة التً تكون ؾ ع ل ،وٌبدو من كلمة التحوت أن حرؾ "و"
الموازي لـ ع من الحروؾ األصلٌة ،وكلمة التحوت فً الحقٌقة مشتقة من "تحت" التً ال ٌوجد
فٌه حرؾ "و" ،ثم المفروض أن تكون حرؾ (ت) حرفا أصلٌة لكلمة التحوت ،ولكنه فً المصدر
ال تكون أصلٌة بل تكون تاء باب التفعل ،فثبت أن هذا المصدر ؼلط ال ٌؤٌده قواعد اللؽة العربٌة.
قإن قٌل إن "تحوت" جاءت فً الحدٌث على وزن (فعول) وهً جمع تحت ،فبل بد للمؤلؾ أن
ٌأتً بشاهد ٌدل على أن تحوت تستخدم فً هذا المعنً.
المأخذ الرابع :إننا ال نعرؾ ـ بعد البحث عنه ـ من أي كتاب أخذ المؤلؾ هذا الحدٌث ،ولم ٌذكر
مرجعا له ولم ٌذكر له سندا ،فنرجع مسؤولٌة إثبات هذا الحدٌث إلى المؤلؾ نفسه.
المأخذ الخامس :إن المؤلؾ حاول أن ٌستدل بهذه اآلٌة وبهذا الحدٌث مشروعٌة أو إمكانٌة مذهب
القادٌانٌة ،والنظرة العابرة تثبت بأن هذه اآلٌة وذلك الحدٌث ال ٌمد إلٌه أدنً صلة.
المأخذ السادس :على كل حال ،سواء كانت كلمة "تحوت" جمع تحت ،أو مصدرا منه ،ال ٌستقٌم
المعنً الذي فسره به المؤلؾ؛ ألنه ٌكون معنً الحدٌث فً األصل "ال تقوم الساعة حتً ٌظهر "
أي ٌنتشر وٌفشو الفقر والمسكنة بوجه عام ،ألن ٌظهر فعل مضارع من مصدر ظهور ،الذي
استخدم ماضٌه فً آٌة القرآن الكرٌم حٌث قال هللا تعالى
ُون
ض الذِي َع ِملُوا لَ َعل ُه ْم ٌَرْ ِجع َ
اس لِ ٌُذٌِ َقهُم َبعْ َ
أَ ٌْدِي الن ِ

ٕ٘ سٕرج انزٔو ،اٌَح.ٗٔ :
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ٕ٘

َظ َه َر ْال َف َسا ُد فًِ ْال َبرِّ َو ْال َبحْ ِر ِب َما َك َس َب ْ
ت

المعلوم من قواعد اللؽة أنه ال ٌفٌد مجرد كلمة الظهور معنً الؽلبة ،وإنما ٌفٌد هذا المعنً إذا قارنه
صلة (علً) .فعلً المعنً الذي فسر به المؤلؾ ،تثبت هذه األلفاظ مخالفة للدعوي التً قام بها
المفسر؛ حٌث ٌكون مفهوم هذه األلفاظ أن من ضمن أشراط الساعة انتشار فقر وشٌوع مسكنة
ولٌس مفهوم الحدٌث كما حاول المؤلؾ أن ٌثتب أن الفقراء والؽرباء ٌحصلون على الحكم والؽلبة.
المأخذ السابعٌ :ستحق الموضوع الذي أثٌر من القادٌانٌة بأن السٌد مرزا ٌظهر فً الدنٌا كالمسٌح
الموعود قبٌل قٌام الساعة ٌستحق هذا الموضوع أن ٌكون بحثا مستقبل نتناول فٌه جمٌع جوانبه،
وقد ألفنا وأصدرنا عدة بحوث فً هذا الشأن ،ونستحسن فً هذا المقام أن نسوق فقرة واحدة ونعتقد
أنها تكفٌنا مؤنة إعادة التحرٌر فٌه من جدٌد.
" أعلن السٌد مرزا ٌوم ٘ٔ من إبرٌل عام  ٔ3ٓ1وهو ٌدعً لنفسه أنه المسٌح الموعود :إنه إن لم
ٌمت السٌد ثناء هللا قبل موته (مرزا) فهو كاذب فً دعواه ،وقد كتب المؤلؾ للتفسٌر الكبٌر حول
هذا اإلعبلن أو التكهن فً كتابه "تشحٌذ األذهان" أنه كان من زلة لسانه .واآلن نترك الواقع ٌحكم
بٌننا ،إن السٌد مرزا قد مات منذ ٖٖ سنة أما الرجل الذي تكهن عنه أنه سوؾ ٌموت قبل موته ما
زال ٌكتب عنه وٌشهد على نفسه أنه كاذب فً دعواه .فبل نجد فً هذا المقام كلمة نقولها إال قول
هللا تعالً "فاعتبروا ٌا أولً األبصار" و"إن فً ذلك لعبرة ألولً األبصار".
ت َوما كانوا
رون مِن َقب ِل ُكم لَمّا َظ َلموا َوجا َءتهُم ُر ُسلُهُم ِبال َبٌِّنا ِ
اآلٌة الثالثة :قوله تعالى َولَ َقد أَهلَك َنا القُ َ
مٌن
ُجر َ
لٌُِؤمِنوا َكذلِ َ
جزي ال َقو َم الم ِ
ك َن ِ

26

 ٕٙسٕرج ٌَٕس ،اٌَح ٖٔ.
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كتب المؤلؾ فً تفسٌر هذه اآلٌةٌ " :جب علٌنا أن نفهم أن من شروط العذاب أن ٌنزل على أمة
كاملة ،بمعنً أن العذاب ٌسمً عذابا إن نزل على أمة كاملة ،فإن نزل على بعض منهم فبل ٌسمً
هذا العذاب عذابا ."ٕ1وحٌنما ٌنزل هللا تعالى عذابا على أمة من األمم فبل ٌبقً منهم شٌبا ٌذكر".ٕ8
التنقٌد:
فعله المؤلؾ أراد أن ٌصرح فً هذه الفقرات بأن دعوي أبٌه الذي قال وهو ٌدعً بأن الطاعون
النازل فً الببلد ـ ال شك ـ أنه نزل عذابا وعقابا على منكرٌه ،كانت (دعواه) باطلة وكذبا ،ألن
الطاعون لم ٌأت على جمٌع األمة آنذاك بل نزل على بعض منهم فبل ٌمكن أن ٌسمً هذا ـ علً
حد تعبٌر المؤلؾ ـ عذابا .فنحن فً هذا الصدد ال ٌسعنا إال أن نشكر المؤلؾ القادٌانً على
شجاعته وجرأته على أن ٌكذب والده ولو فً بعض المواقؾ.
كان َعلى َب ٌِّ َنة مِن َر ِّب ِه َو ٌَتلوهُ شاهِد مِن ُه َومِن َقبلِ ِه كِتابُ موسى
اآلٌة الرابعة :قوله تعالى :أَ َف َمن َ
ك فً مِر ٌَة مِن ُه إِن ُه
ب َفال ّنا ُر مَوعِ ُدهُ َفبل َت ُ
ِنون ِب ِه َو َمن ٌَكفُر ِب ِه م َِن األَحزا ِ
ك ٌُؤم َ
إِمامًا َو َرح َم ًة أُولـ ِب َ
ِنون
اس ال ٌُؤم َ
الح ُّق مِن َر ِّب َ
َ
ك َولـكِن أَك َث َر ال ّن ِ

ٕ3

كتب المؤلؾ فً ترجمة هذه اآلٌة "فهل الذي ٌكون قابما على دلٌل واضح من ربه ثم ٌأتً شاهد
على صدقه وٌتبعه وقد سبقه كتاب موسً الذي كان من هللا تعالى للناس إماما ورحمة فهل ٌستوي
هذا الرجل والذي ٌدعً الكذب؟ وهم (أتباع موسً ) ٌؤمنون بهذا الكتاب"ٖٓ.

 ٕ1انًصذر انساتك ،ص.ٗٔ :
 ٕ8انًصذر انساتك ،ص.ٕ٘ٓ :
 ٕ3سٕرج انٕٓد ،اٌَح.ٔ1 :
ٖٓ انرفسٍز انكثٍز ،ص.ٔٙٗ :
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التنقٌد:
لقد تمكن المؤلؾ من استخدام كملة "شاهد" الواردة فً اآلٌة أحسن استخدام إشباعا لرؼبته؛ حٌث
ٌقول فً هذا الشأن " ٌنبؽً علٌنا أن نعرؾ وندرك ٌقٌما بأن المقصود بهذا الشاهد الذي ذكرته
هذه اآلٌة بهذا االهتمام البالػ ـ ال شك ـ أنه هو المسٌح الموعود الذي أرادت المشٌبة اإللهٌة أن
ٌنزل ـ فً األسلوب الذي نزل فٌه البٌبة من قبله .وكان من مقاصد قدومه أن ٌبٌن صدق اإلسبلم
وٌشهد على حقٌٌته بأسلوب ال ٌشوبه شك وال رٌب حٌنما ظهر كثٌر من الناس ٌشكون فً صدقه
وقوته"ٖٔ .فماذا ٌكون معنً اآلٌة على هذا التفسٌر من المؤلؾ؟ وال شك أنه ٌكون  :الذي ٌقوم
على بٌنة من هللا تعالى ثم ٌأتً بعده السٌد مرزا القادٌانً وقد سبقه كتاب موسً إماما ورحمة
وأولبك ٌؤمون به" .وهذا التفسٌر ٌبطله عدة وجوه:
أوال :أن األصول التً اتفقنا علٌها نحن والقادٌانٌون لصحة ترجمة معانً القرآن وتفسٌره أن تقدم
اللؽة العربٌة وأسالٌبها وقواعدها فً الفهم الصحٌح للمعنً حٌث أن هللا تعالى ٌقول " إنا أنزلناه
قرآنا عربٌا " فٌنبؽً علٌنا أن ننظر إلى اللؽة العربٌة وأن نأخذ منها بدل أن نضٌؾ شٌبا جدٌدا من
أذهاننا "ٕٖ .فاآلن نحن نرٌد أن نحلل هذه اآلٌة من حٌث القواعد النحوٌة على هذه األصول المتفق
علٌها بٌننا وبٌنهم.
كلمة (من) الذي ٌسمً فً اصطبلح النحوٌٌن باالسم الموصول تقع فً الجملة مبتدأ مع صلته،
وحرؾ (و) من كلمة (وٌتلوه) حرؾ عطؾ ،و(ٌتلوه) فعل عطؾ على (كان) السابق ،وضمٌر (ه)
من كلمة (وٌتلوه) ضمٌر منصوب ٌرجع إلى (من) األول ،و(كتاب موسً) عطؾ على كملة

ٖٔ انًصذر انساتك ،ص.ٔٙ1 :
ٕٖ يمٕنح خهٍفح لادٌاٌ در انفضم  ٕٙيٍ أعسطس ،عاو ٖ٘.ٔ3
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(شاهد) ،ووقعت (إماما ورحمة) منصوبة بسبب كونهما حاال( ،أولبك)اسم لئلشارة تشٌر إلى (من)
األول ،وهو تقع فً الجملة مبتدأ ثانٌا ،وتكون جملة (ٌؤمنون) الجملة الفعلٌة خبرا للمبتدأ الثانً
وهو (أولبك) وٌكون المبتدأ الثانً مع خبره جملة اسمٌة تم تقع هذه الجملة الكاملة خبرا للمبتدأ
األول وهو (من كان  )...وفً النهاٌة ٌكون المبتدأ األول مع خبره جملة اسمٌة .وٌكون المراد بـ
(شاهد) أن ٌكون قلب الرجل صافٌا وسلٌما ،وٌكون المعنً الصحٌح لآلٌة على هذا التحلٌل :الذي
ٌكون على هداٌة وبٌنة من هللا تعالى ٌكون قلبه سلٌما وٌؤٌده على طرٌق الهداٌة وكذلك ٌؤٌد هذه
البٌنة كتاب موسً الذي كان فً عهده إماما ورحمة للناس فبل شك أن هذا هو الذي ٌؤمن بربه.
فالمعنً الذي قدمناه فً الفقرة السابقة لآلٌة المذكورة ال شك أنه ٌوافق مع طبٌعة اللؽة العربٌة
وقواعدها والتراكٌب النحوٌة ،وعلى العكس من ذلك ،ال ٌؤٌد طبٌعة اللؽة العربٌة وال قواعدها
والتراكٌب النحوٌة المعنً الذي فسر به الخلٌفة هذه اآلٌة ،ألنه ال ٌمكن أن تفهم ـ على أساس
ترجمته ـ على من عطؾ كملة (وٌتلوه) وكذلك فسر (كتاب موسً  )...بأسلوب ؼرٌب ال تتحمله
أسالٌب اللؽة أبدا ،هل ٌستطٌع أحد من العلماء أو طبلب العلم أن ٌشرح على من عطؾ جملة
(وكان قبله كتاب موسً ) كما فسره الخلٌفة ،ثم أٌن ٌحل محل الجملة الثانٌة ،الذي كان إماما
ورحمة للناس ،فً التركٌب وعلى من ٌعطؾ (و) الواردة فً (ومن قبله)؟
ثانٌا :ولو افترضنا بأن المراد من قوله (وٌتلوه) هو قدوم المسٌح الموعود فبل ٌكون هناك شًء
جدٌد وال مزٌة مخصوصة لهذا القدوم ،ألن فعل القدوم ال ٌعتبر من فعل الرجل القابم على بٌنة من
ربه ،وال ٌعد من أفعاله ،بل على األكثر ٌشٌر هذا الفعل إلى ظهور شًء واقع ،كما لو تقول الٌوم
"أٌها الناس من كان ٌصلً وٌصوم وٌتلوه اإلمام المهدي  "...فكل واحد ٌفهم فً أول الوهلة بأن
الفقرة التً تصرح بقدوم اإلمام المهدي ال تتعلق بفعل الصبلة والصٌبلم ،نعم تظهر هذه الفقرة
اشتٌاق المتكلم إلى موضوع واقع.
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ثالثا :وال ٌستقٌم ما فسر به الخلٌفة قوله تعالى "أولبك ٌؤمنون به" حٌث إنه ترجم اآلٌة ( ...أولبك
أي أتباع موسً ٌؤمنون به " وبرجع عدم االستقامة لهذه الترجمة إلى أن "أولبك " اسم اإلشارة
وال بد لها من مشار إلٌه ،والمشار إلٌه المذكور فً اآلٌة هو (من كان) ولكن المشار إلٌه الذي فسر
به الخلٌفة لم ٌذكر فً اآلٌة فبل ٌجوز له أن ٌجعله مشارا إلٌه مخالفا لقواعد اللؽة .وعجبا ألمر
الخلٌفة كٌؾ ٌنسً ما نص علٌه من أصول التفسٌر من أن اللؽة العربٌة مقدمة فً تفسٌر القرآن
الكرٌم ثم ٌأتً بأشٌاء ؼرٌبة من عند نفسه؟
وال شك أن الصحابة أبا بكر ،عمر ،عثمان وعلً وؼٌرهم كانوا على بٌنة من ربهم ،فسامحنً أن
أسأل هل جاءهم ذلك الشاهد الذي فسر به الخلٌفة اآلٌة الكرٌمة أو عرفوا على األقل بأن الشاعد
هو السٌد مرزا أحمد فلو كان الجواب بــ (ال) ،إذن ال قٌمة لهذه الجملة بالنسبة لهم.
ٌا أتباع السٌد مرزا! نرٌد أن نسألكم هل عرؾ هؤالء الصحابة الكرام أو تخٌلوا بالشاهد الذي
تقولون عنه؟ فلو لم ٌعرفوا ـ وٌقٌنا لم ٌعرفوا عنه ـ فبل شك أن هؤالء الصحابة ٌخرجون عن إطار
(ٌؤمون) بل األعجب من هذا أنهم ٌكونون على ؼٌر اإلٌمان على الرؼم من أنهم كانوا على بٌنة
من ربهم ،ألٌس هذا إهانة للصحابة الكرام؟ فانظروا أٌها القراء كم من الجرأة أظهر المفسر
القادٌانً على كتاب هللا تعالى وكم من التحرٌؾ حاول أن ٌدرج فٌه؟
زالون
اس أُم ًة وا ِح َد ًة َوال ٌَ
َ
ك لَ َج َع َل ال ّن َ
اآلٌة الخامس :قوله تعالى َ  :ولَو شا َء َر ُّب َ
ك َألَ َ َ
اس
ك َخلَ َقهُم َو َتمت َكلِ َم ُة َر ِّب َ
ُّك َولِذلِ َ
ِفٌن﴿ ﴾ٔٔ8إِ ّال َمن َر ِح َم َرب َ
مُخ َتل َ
مؤلن َج َهن َم م َِن ال ِجن ِة َوال ّن ِ
عٌن
أَج َم َ

ٖٖ

ٖٖ سٕرج انٕٓد ،اٌَح ٔٔ8 :ـ .ٔٔ3
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قبل أن نخوض فً التحدث عن تفسٌر المؤلؾ لهذه اآلٌة نرٌد أن نعرض قاعدة من قواعد
االستثناء فً اللؽة العربٌة وهً أن المستثنً الذي ٌأتً بعد حرؾ االستثناء (إال) ال بد أن ٌمٌز
عن المستثنً منه بوجه مخصوص .واآلن استمعوا أٌها القراء إلى ما فسر به المؤلؾ آخذٌن هذه
القاعدة المذكورة آنفا أخذ االعتبارٌ ،قول المؤلؾ " :لو أراد ربك أن ٌجعل جمٌع الناس أمة واحدة
لجعلهم ،وحٌث أن هللا تعالى لم ٌرد كذلك فبل ٌزالون ٌختلفون ،إال أولبك الذٌن أصابهم رعاٌة
خاصة من ربك وخلق هللا تعالى أولبك لٌكونوا محل رحمته"ٖٗ.
التنقٌد:
من األحسن أن نعٌن المستثنً والمستثنً منه فً ترجمة المؤلؾ فحرؾ (إال) هو حرؾ االستثناء
كما هو ظاهر والجملة التً تلحقه وهً (الذٌن أصابهم رعاٌة خاصة من ربك) تحل محل
المستثنً ،وتستقٌم ترجمته إلى هذا الحد ولكن كٌؾ تستقٌم الجملة التً تلٌها وهً (وخلق هللا تعالى
أولبك لٌكونوا محل رحمته) إذا قارنناها بالشرح والتفسٌر الذي قام المؤلؾ القادٌانً نفسه حٌث
ٌفسر المؤلؾ فٌما بعد " :والمراد من قوله تعالى (ولذلك خلقهم) أي خلق اإلنسان لٌكون محبل
لرحمة هللا تعالى وعناٌته ،ولم ٌخلقوا ألن ٌختلفوا فٌما بٌنهم ،كما جاء فً آٌة أخري ٖ٘ َما أ ُ ِرٌ ُد ِم ْنهُم
ُ
ُون
مِّن رِّ ْزق َو َما أ ِرٌ ُد أَن ٌ ُْط ِعم ِ

وجاء فً آٌة أخري "وسعت رحمة كل شًء".ٖٙ

التنقٌد:

ٖٗ انًصذر انساتك ،ص.ٕ1ٓ :
ٖ٘سٕرج انذارٌاخ ،اٌَح.٘ٙ :
 ٖٙانًصذر انساتك ،ص.ٕ1ٓ :
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ٌفهم من هذا الشرح أن قوله تعالى " ولذلك خلقهم " ٌشٌر إلى اإلنسان بوجه عام ،وإذا كان األمر
كذلك فبل بد أنه ٌتعلق بالمستثنً منه ،وإذا ثبت تعلقه بالمستثنً منه بطل االستثناء مع المنستثنً
منه بموجب اجتماع النقٌضٌن؛ ألن الكبلم حٌنبذ ٌكون " خلق هللا الناس للرحمة إال من رحم ربك "
وهذا االستثناء ـ ال شك ـ أفسد من االستثناء القابل " جاء زٌد إال زٌد "  .ووجه اجتماع النقٌضٌن
أنه ٌفهم من منطوق " إال من رحم ربك " أن المستثنً محل الرحمة ،وٌفهم بموجب االستثناء أن
المستثنً منهم المخلوقٌن للرحمة ال بد أن ٌكونوا خارجٌن من إطار المستثنً .وهذا لٌس إال
تناقض صرٌح!
نرٌد أن نقول لعلماء القادٌانٌة بكل تواضع :إنكم تفتخرون بالتفوق فً العلوم والمعارؾ ونحن على
علم وٌقٌن بأن هذا الخلٌفة لم ٌقم بهذا التفسٌر بوحده بل أعانه علٌه كثٌر من العلماء منكم ،ولكننا ال
نعرؾ لماذا ٌزل قلم المؤلؾ فً كل مسألة من مسابل العلم الدقٌقة ،فالسؤال الذي ٌبرز فً أذهاننا
هل ٌترك العلماء الخلٌفة حتً ٌسقط فً هذه األخطاء أم أنه ٌفضل أن ٌبقً علً خطأه الثابت فً
التفسٌر؟ ونحن نعتذر المؤلؾ حٌث أنه كما صرح به نفسه ،بأنه ال ٌعرؾ العلوم العربٌة جٌدا
ولكن ٌتأسؾ على هؤالء المساعدٌن واألعوان الذٌن ٌهدونه إلى طرٌق ؼٌر صحٌح أو ٌتركونه
ٌستمر فً أخطاءه حتً ٌتضح أمره أمام الناس جلٌا ،ولهذا الموضوع تتمٌة فً بحث متقل بإذنه
تعالى.
اآلٌة السادسة :قوله تعالى

ٖ1

َٔلا َل ان َّش ُ
ض ًَ األَي ُز إِ ٌَّ انهَّـَّ َٔ َع َذ ُكى َٔع َذ ان َحك َٔ َٔعَذذُ ُكى
ٍطاٌ نَ ًّا ل ُ ِ

فَأَخهَفرُ ُكى َٔيا كاٌَ نِ ًَ َعهٍَ ُكى ِيٍ سُهطاٌ إِ ّال أٌَ َدعَٕذُ ُكى فَاسرَ َجثرُى نً فَال ذَهٕيًَٕ َٔنٕيٕا أََفُ َس ُكى يا أََا
صز ِخ ًَّ إًَِّ َكفَ ُ
ًٌٕ ِيٍ لَث ُم إِ ٌَّ انظّانًٍٍَِ نَُٓى عَذاب أَنٍى
زخ ِتًا أَش َزكرُ ِ
صز ِخ ُكى َٔيا أََرُى ِت ًُ ِ
تِ ًُ ِ

 ٖ1سٕرج إتزاٍْى ،اٌَح ٕٕ.
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إننا سوؾ نستؽرب من النتٌجة التً توصل إلٌها المؤلؾ الخلٌفة فً تفسٌر هذه اآلٌة الكرٌمة؛ حٌث
أنها ظهرت كأنها تدافع عن الشٌطان وتحمٌه ،وال نشك فً أن القراء سوؾ ٌتفقون معنا على هذا
االستؽراب بعد أن ٌتعرفوا على ما فسر به المؤلؾ.
وإلٌكم اآلن كبلم المؤلؾٌ " :فهم من قوله تعالى" َوقا َل الشٌطانُ لَمّا قُضِ ًَ األَم ُر إِن اللـ َه َو َعدَ ُكم
كان ل ًَِ َع َلٌ ُكم مِن سُلطان إِ ّال أَن َد َعو ُت ُكم َفاس َت َجب ُتم لً َفبل
الح ِّق َو َو َعد ُت ُكم َفأَخلَف ُت ُكم َوما َ
َوع َد َ
َ
َ
َ
ُصرخًِ إِ ّنً َك َف ُ
مون مِن َقب ُل إِن
رت ِبما أَ َ
شرك ُت ِ
ُصر ِخ ُكم َوما أن ُتم ِبم ِ
َتلومونً َولوموا أنفُ َس ُكم ما أنا ِبم ِ
ّ
ِمٌن لَهُم َعذاب أَلٌم أن الشٌطان ٌدعً التوحٌد وٌثبت الوحدانٌة هلل تعالى قاببل للناس إنكم
الظال َ
جعلتمونً شرٌكا هلل ولكنً كنت أنكره .وهذا الفهم الذي استنبطناه من اآلٌة المذكورة فهم صحٌح،
حٌث أن الشٌطان الذي خلقه هللا تعالى ووكله على اإلنسان لٌظهر ضعفه وعجزه مشؽول فً
وظابفه ،ومستمر فً أداءها ،وكٌؾ ٌمكن له أن ٌشرك باهلل تعالى مع أنه دابما ٌشاهد عظمة هللا
تعالى وكبرٌاءه؟ وإنما ٌسمً الشرك شركا حٌنما ٌتأثر باإلنسان بتصرؾ الشٌطان وٌظهر تصرفه
فً شكل معصٌة هللا تعالى وٌمكن لنا أن نضرب مثاال حتً ٌفهم األمر بواضحة وهو أن نوعا من
أنواع من الدواء نعتبره شٌبا ثمٌنا حتً نبتلعه ،وٌصل إلً الجوؾ ،وحٌنما ٌستخدمه اإلنسان هذا
الدواء نفسه بطرٌق ؼٌر مشروع ٌتحول إلى سم قاتل ،والعٌب لٌس فً الدواء ،وإنما فً طرٌق
االستخدام .وهذا المثال ٌطلق على الشٌطان أحسن إطبلق ،حٌث أن العٌب لٌس فً الشٌطان وإنما
فً من ٌتبعه وٌسلك مسلكه ،وإنما الشٌطان هو مجرد سبب المتحان اإلنسان ال ؼٌره.
وقد ٌعترض بعض الناس قابلٌن فلماذا ٌدخل الشٌطان النار؟ نقول ردا على هذا االعتراض إن
القرآن ذكر بالنسبة لشٌطان على لسانه هو (خلقتنً من نار) فثبت أن الشٌطان خلق من النار،
والشًء الذي خلق من النار ال ٌعتبر دخوله النار عذابا! افترض لو أدخلت شعلة من النار إلى النار
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هل ٌكون هذا اإلدخال عذابا علٌه؟ وتعتقد جمهور الصوفٌة بأن الشٌطان ال ٌمسه عذاب فً النار
وإنما ٌمس العذاب أظبلله فقط ،ألنه خلق امتحانا لئلنسان وهو مشؽول فً أداء وظٌفته.ٖ8
انرُمٍذ:
أٌٓا انمزاء انكزاو! يا ْذا انرفسٍز انزائع! ٔيا ْذِ النتٌجة الؽرٌبة التً توصل إلٌها المؤلؾ فً
الدفاع عن الشٌطان! وال شك أن الخلٌفة خالؾ كثٌرا من اآلٌات الصرٌحة فً مثل هذا "التفسٌر"
واستدل على أن الشٌطان ال ٌدخل النار بحجة عجٌبة أن الشًء الذي خلق من النار ال ٌتعذب فً
النار! فسامحونً أن أسأل خلٌفة القادٌانٌة هل نتعذب نحن اإلنسان لو ٌسقط علٌنا سقؾ وجدار من
التراب مع أننا خلقنا من التراب .حتً أن المفسر العبلم لم ٌستطع أن ٌفهم المعنً الصحٌح
الح ِّق َو َو َعد ُت ُكم َفأَخلَف ُت ُكم
َ وقا َل الشٌطانُ لَمّا قُضِ ًَ األَم ُر إِن اللـ َه َو َع َد ُكم َوع َد َ
كان ل ًَِ َعلٌَ ُكم مِن سُلطان إِ ّال أَن َد َعو ُت ُكم َفاس َت َجب ُتم لً َفبل َتلومونً َولوموا أَنفُ َس ُكم ما أَنا
َوما َ
َ
مون مِن َقب ُل إِن ّ
ُصرخًِ إِ ّنً َك َف ُ
ِمٌن لَهُم َعذاب أَلٌم 
الظال َ
رت ِبما أَ َ
شرك ُت ِ
ُصر ِخ ُكم َوما أن ُتم ِبم ِ
ِبم ِ
حٌث أننا لو وضعنا كلمة "اشركتمونً" على مٌزان خواص األبواب الصرفٌة فً اللؽة العربٌة
لتبٌن أن المعنً الذي فسر به المؤلؾ ال ٌستقٌم أبدا حٌث أنه قال "جعلتمونً شرٌكا هلل " مع أنه ال
ٌجعل أحد من الناس الشٌطان شرٌكا هلل .فإننا نجد كثٌرا من الناس من الوثنٌٌن فً شبه القارة
الهندٌة وكذلك أصحاب المذهب البوذي فً الصٌن والٌابان ال ٌعتقدون بوجود الشٌطان على
اإلطبلق ،بل ٌنكرون بوجود الشٌطان وٌعبدون األصنام؟ فٌكون المعنً الصحٌح لآلٌة أن الشٌطان
ٌقول ٌوم القٌامة إنً انكر بما أشركتم باهلل تعالى ،وكفرتم به بسبب إؼراءي بكم ،وتؤٌد هذا المعنً
آٌة أخري قال هللا فٌها للشٌطان (  




 ٖ8انرفسٍز انكثٍز ،ص.ٖٗٙ :
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وهذا هو   
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التالٌة





اآلٌة

ًف

ًالمعن









   
 ٌقول هللا تعالى،هذا وقد ثبت فً عدٌد من النصوص القرآنٌة أن الشٌطان ٌدخل النار








(

   
.وهذا النص الواحد ٌكفٌنا إلثبات أن الشٌطان لٌس محفوظا عن عذاب النار
ًوال ندري لماذا بالػ المؤلؾ القادٌانً فً الدفاع عن الشٌطان هذه المبالؽة حتً أنكر المعن
 حتً كتب،الصحٌح لكثٌر من اآلٌات تصرح بأن الشٌطان ٌدخل النار وحاول أن ٌؤولها بؽٌر حق
  "لما طلب الشٌطان من هللا تعالى أن ٌنظره إلى ٌوم القٌامة قال هللا تعالى:فً كتابه
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 ثم كتب فً ترجمته " ألملبن جهنم منكم أجمعٌن"
أي ألدخل الذٌن ٌتبعونك من اإلنسان النار".ٖ3
التنقٌد:
من الواضح أن المؤلؾ حرؾ فً هذه اآلٌة معنً "منكم" حٌث ضمٌر (كم) ضمٌر جمع مخاطب،
ولكنه ترجمه فً معنً جمع ؼابب .باهلل علٌكم أٌها القادٌانٌون وننشد علماء وطبلب علم فً
المردسة األحمدٌة أن تفكروا لو كان ما ترجم به المؤلؾ هو المقصود اإللهً فكٌؾ جاز أن
ٌستخدم "منكم" ٌدل "منهم" وال ٌسعنا فً هذا المقام إال أن نقول ما أروع المحاولة للدفاع عن
الشٌطان؟
الحفظ اإللهً :لقد تكفل هللا تعالى بحفظ كتابه ،فبل ٌمكن للمحرفٌن أن ٌستمروا فً التحرٌؾ
والتؽٌٌر ،ألجل هذا نري أحٌانا أن المحرفٌن ٌكتبون أشٌاء تخالؾ ما كتبوا فً السابق ،مثل هذا
حدث فً تفسٌر المؤلؾ القادٌانً ،حٌث كتب فً تفسٌر قوله تعالى
















  تشتمل هذه اآلٌة على
ضمٌرٌن( :هم) و(كم) وقد ترجم اآلٌة ترجمة صحٌحة التً تتعارض بما ٌعتقده بالنسبة للشٌطان،
حٌث كتب ٌ " :قول هللا تعالى (اذهب) اخسأ فأنت ومن تبعك منهم فبل شك أن جهنم ٌكون جزاء
لكم ولهم جمٌعا وهذا جزاء كامل"ٓٗ.

 ٖ3انرفسٍز انكثٍز ،ص.ٕ1ٓ :
ٓٗ انرفسٍز انكثٍز ،ص 8٘٘ :ـ .8٘ٙ
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أٌها القراء الكرام! إن هذه الترجمة أصبحت حجة إلٌهٌة على المؤلؾ؛ حٌث أنه اعترؾ فٌها بأن
الشٌطان ٌدخل النار ،وذلك بطرٌقٌن أوال :من خبلل لفظ (أنت) والثانً من خبلل لفظ (لكم ولهم
جمٌعا).
أٌها القادٌانٌون! ال شك أن ٌوما عظٌما آت! وسوؾ تعرض هذه الترجمة على خلٌفتكم وعلى
أنفسكم ثم ٌقال لكم جمٌعا (   






 أنا أتأسؾ علٌكم فً هذه الحالة ،وال أدري بماذا تجٌبون
على هذا السؤال! فأرجوا منكم أن تنظروا إلى أموركم وتراجعوا فٌه قبل أن ٌأتً ٌوم ال ٌنفع فٌه
مال وال بنون.
وقد بقً أن نرد على حجة المؤلؾ على أن الشٌطان ال ٌدخل النار بأنه امتحان لئلنسان من هللا
تعالى .فلعل المؤلؾ أراد بهذه "الحجة" أن ٌدافع عن المدعً الكاذب للنبوة وٌقول إنه ال ٌدخل
النار! حٌث أنه ٌعتبر ـ على هذه القاعدة التً توصل إلٌها المؤلؾ ـ امتحانا للمسلمٌن .ربنا ال
تجعلنا فتنة للظالمٌن.
أٌها القادٌانٌون! لم ننس أن نبٌكم ،أو رسولكم ،أو مجددكم أظهر الشٌطان فً أقبح صورة ٌمكن أن
تكون علٌه ،حتً ظننا أن الشٌطان سوؾ ٌقتل على ٌده ـ المسٌح الموعود القادٌانً ـ ٔٗ .ولكنه لم
ٌقتل بعد ،فلو قتل لم تنشأ هذه الحرب فً العالم ،ولم ٌظهر بهذا التفسٌر الباطل ،وأنتم ٌا أتباع
القادٌانٌة تحاولون أن تدافعوا عن ذلكم الشٌطان وتحمونه عن نار جهنمٌ ،ا للحظ السعٌد للشٌطان!
فلعله أول ما أٌد وسوعد بأٌدٌكم!!

ٔٗ يُظٕر إنًٓ ،جـ ٕ ،ص.ٖٔ1 :
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اآلٌة ٓٓٔ ٔٓ8-من سورة الصافات
ذكرت هذه اآلٌات تلك القصة التً تتعلق بإبراهٌم علٌه السبلم الذي رأي فً المنام أنه ٌذبح ابنه
الحلٌم إسماعٌل .ولما عبر إبراهٌم عن هذه الرؤٌة أمام ابنه إسماعٌل ،أجاب على الفور بدون
ترٌث بأ أبت نفذ ما أمرك هللا به وإنً سوؾ أصبر فً تحقٌق تلك الرؤٌة ،ولما استعدا لتنفٌذ ما
أمر هللا به وهو ذبح إسماعٌل أصابتهم عناٌة ربانٌة ،وقٌل إلبراهٌم قد صدقت الرؤٌا إنا كذلك
نجزي المحسنٌن.
فذكرت هذه اآلٌات أن إراهٌم علٌه السبلم رآي رؤٌة ثم حقق تلك الرؤٌا كما رأٌها فصدقه هللا
تعالى فً تحقٌق تلك الرؤٌا كما تشٌر إلٌه جملة (قد صدقت الرؤٌا) .ولكن المؤلؾ القادٌانً فسر
هذه اآلٌات بأسلوب جرٌا حٌث كتب " اتضح عندي أن الرؤٌا التً رأي فٌها إبراهٌم أنه ٌذبح
إسماٌل كانت إشارة إلً أنه ٌترك ابنه فً ٌوم من األٌام بوادي ؼٌر ذي زرع ،وفً الحقٌقة كان
تركه إسماعٌل فً مثل هذا الوادي البعٌد ؼٌر قابل للسكن بمنزلة ذبحه بٌده ولكن إبراهٌم فهم هذه
الرؤٌا ـ على أساس التقالٌد والعادات الرابجة فً مجتمعه ـ فهما خطأ حٌث فهم أن هللا سبحانه
وتعالى ٌأمره فً هذه الرؤٌا بأن ٌذبح ابنه إسماعٌل  ،ألن الناس آنذاك كانوا ٌذبحون الناس ،ولكن
كان التعبٌر الحقٌقً لتك الرؤٌا أن إبراهٌم سوؾ ٌترك ابنه فً ٌوم من األٌام فً أرض ؼٌر ذات
زرع"ٕٗ.
ال ندري كم من الجرأة كانت فً قلب المؤلؾ حٌنما فسر هذه اآلٌة حتً كذب تأوٌل الرؤٌا
إلبراهٌم علٌه السبلم الذي صدقه هللا تعالى فً كتابه .وٌخطر ببالً فً هذا المقام من شدة المخاطر
قوله

تعالى

"



ٕٗ انرفسٍز انكثٍز ،ص.ٗ8ٙ :
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“  "  أ لٌس هذا التفسٌر إال
لونا من ألوان اإلهانة لؤلنبٌاء الكرام ،وتكذٌب واضح للفهم الذي صدقه هللا تعالى .والعجٌب من
أمر المؤلؾ أنه ٌكذب ما صدقه هللا تعالى ثم ٌقول إنما أفسر به القرآن فهو فهم خاص من لدن هللا
تعالى .وفً هذا المقام توقؾ قلمً واقشعر جلدي وارتعد جسمً وتعثر لسانً ما هذه الجرأة
الخبٌثة! ٌفسر كتاب هللا تعالى فً اسمه ثم ٌكذب فٌه تصدٌقه وٌهٌن أنباء هللا تعالى ولكن تذكرت
قول هللا تعالى

 

  
 
مبلحظة:
تحدث المؤلؾ فً صفحة ٖ٘٘ ـ ٕ ٘1من كتابه "التفسٌر الكبٌر" عن الجنة ومكالمة آدم وإبلٌس،
وأولها كما شاء عقله ،وقد قمنا بالرد على هذه التأوٌبلت فً كتابنا المسمً بــ " التفسٌر الثنابً" (
المنسوب إلً اسم المؤلؾ ثناء هللا ) وسوؾ نعٌد الذكر عنه فً المجلد الثانً من كتابنا " التفسٌر
بالرأي" إن شاء هللا تعالى .ولكن المؤلؾ القادٌانً مع كل هذه التأوٌبلت ٌدعً بأنه ٌستطٌع بفضل
هللا تعالى أن ٌلجم كل معترض فً تفسٌر القرآن ،كما بٌنا ذلك من قبل.
اآلٌة الثامنة :قوله تعالى:
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لقد فسر المؤلؾ هذه اآلٌات بأسلوب ؼرٌب وحشً فٌه كبلما عجٌبا حتً نجد التعارض الواضح
بٌن ترجمته وتفسٌره لآلٌة ،وكل من له إلمام باللؽة العربٌة ٌعرؾ أن كلمة "ٌبعثون" مشتقة من
مادة "بعث" وترجم المؤلؾ القادٌانً هذا الفعل "ٌبعثون" بأن ٌكونوا أتقٌاء وصالحٌن ،فٌكون
مطلب اآلٌة أن الشٌطان طلب من هللا تعالى أن ٌمهله لٌؽري اإلنسان حتً ٌكون صالحا تقٌا .ال
شك أن القراء ٌتحٌرون ماذا ٌقصد به المؤلؾ؟ حتً نحن تحٌرنا ماذا ٌرٌد به المؤلؾ؟ ولكن إذا
قرأنا الترجمة التً قام بها المؤلؾ فهمنا المقصد منه .واآلن إلٌكم ترجمة المؤلؾ" :قال (الشٌطان)
ٌارب انظرنً (امهلنً حتً الٌوم الذي ٌبعث فٌه اإلنسان مرة ثانٌة قال هللا تعالى انك من
المنظرٌن حتً ٌأتً ٌوم الوقت المعلوم"ٖٗ.
التنقٌد:
الحظوا أٌها القراء الكرام تفسٌر المؤلؾ مع أخذ ترجمته "أن ٌبعث اإلنسان مرة ثانٌة" أخذ
االعتبار ،وتفسٌره لآلٌة حٌث ٌقول" :لقد ثبت أن المراد بقوله تعالى "ٌوم ٌبعثون" البعث الروحً
لٌس البعث ٌوم القٌامة وحشر األجساد .والمبلحظ أن اآلٌة لم تقل "ٌوم ٌموتون" وإنما قالت " ٌوم
ٌبعثون" وهو الواضح ألنه ال معنً ألٌ ،طلب الشٌطان المهلة حتً ٌوم البعث الحقٌقً ألنه حٌنبذ
ٌنتهً عالم االمتحان واالبتبلء بعد نوت اإلنسان مباشرة ،وال ٌوجد مذهب فً الوجود الذي ٌعتقد
بأن هناك ملكا أوشٌطانا ٌساعدون اإلنسان على فعل الخٌرات أو ٌحثونهم على المعصٌة .فالخٌر
والشر محدود بحدود هذه الحٌاة الدنٌا وٌنتهً بعد الموت منها ،فلو أرٌد بٌوم ٌبعثون الحشر
الجسمً الحقٌقً لخالفت هذه اآلٌة الفهم المستمد من القرآن والعقل السلٌم ،فٌجب على كل عاقل أن
ٌعترؾ بأن المراد بٌوم ٌبعثون فً هذه اآلٌة هو البعث الروحً وٌكون المعنً لآلٌة أن الشٌطان
وأعوانه ٌستطٌعون أن ٌحثوا على الشر والمعصٌة حتً أن ٌبعث ذلك اإلنسان بعثا روحٌا وفً
ٖٗ التفسٌر الكبٌر ،ص.٘1ٗ :
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عبارة أخري حتً أن تتحول نفسه نفسا مطمبنة ،ولما تتحول نفس اإلنسان نفسا مطمبنة ٌقنط منه
الشٌطان وٌتركون محاولة إضبلله وٌبدؤون أن ٌؤذوه إٌذاء جسمٌا"ٗٗ.
التنقٌد:
أٌها القراء الكرام! إننا ال نستؽرب عن مثل هذه التأوٌبلت المضحكة ،فإننا نعرؾ أن الخلٌفة ورث
هذه " الصبلحٌة " من والده الذي سبق أن استمات لٌحول معنً " دمشق " إلى مدٌنة " قادٌان "
التً ظهرت منها فتنة القادٌانٌة ،بل إنه بذر جل عمره ووقؾ طول حٌاته لٌشتؽل بمثل هذه
التأوٌبلت والتحرٌفات التً قد فرؼنا عن التحدث عنها بالتفصٌل فً كتابنا " نكات مرزا " وبٌنا
فٌه وجوه التأوٌل والتحرٌؾ .الحظوا إن الخلٌفة لما ترجمة اآلٌة كتب فٌه كلمة " إلى الٌوم الذي
ٌبعثون مرة ثانٌة " التً ـ ال عموض فٌها ـ تشٌر إلى ٌوم المحشر ثم لما جاء لٌفسر اآلٌة بطل
المعنً األول .ال ندري بماذا ٌجٌب المؤلؾ لو أحد منا ٌذكره بالتجمة اآلولً لآلٌة هل هو ٌعتذر
بأنه نسً الترجمة األولً؟ هللا أعلم.
واآلن نقدم للقراء الكرام الرد العلمً على هذا التأوٌل الفارغ .فاستمعوا أٌها القراء! وحاولوا
المراجعة

أٌها

القادٌانون!

ٌقول

تعالى

هللا












فً

القرآن:















 ذكرت هذه اآلٌة لفظ " إلً ٌوم القٌامة "بدل " إلى ٌوم ٌبعثون

ٗٗ المصدر السابق :ص٘1ٖ :ـ ٗ.٘1
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" المذكورة فً اآلٌة األولً .ال شك أن هذا التصرٌؾ فً المعنً الواحد بألفاظ مختلفة مزٌة من
مزاٌا القرآن والتً قد تساعدنا لفهم معنً القرآن على وجه صحٌح أو قد تساعدنا لنبٌن تأوٌل
المبطلٌن كما سهل لنا أن نبٌن ؼلط المؤلؾ فً هذا المقام .والؽرٌب أن المؤلؾ ترجم هذه اآلٌة
ترجمة صحٌحة حٌث قال فٌها " لو أعطٌتنً المهلة إلى ٌوم القٌامة فأقسم بك أنً أجعل جمٌع
ذرٌته ضالٌن إال عددا قلٌبل منهم "٘ٗ .انظروا إن اآلٌة المذكورة واضحة تمام الوضاحة وكذلك لم
ٌوجد فً ترجمته لآلٌة ؼموضا .فلعل هذا لون من ألوان الرعاٌة اإللهٌة التً من خبللها حفظ هللا
تعالى القرآن ومعانٌه من تحرٌؾ الؽالٌن وانتحال المبطلٌن وتأوٌل الجاهلٌن قرنا بعد قرن،
وسٌظل ٌحفظه إلى ٌوم ٌبعثون.
وهذا أظهر من الشمس فً وسط السماء أن لفظ " القٌامة " من ضمن صمٌم االصطبلحات
اإلسبلمٌة التً ٌقصد به اإلشارة إلى ٌوم مخصوص ،وأحٌانا ٌطلق " ٌوم الفصل " على معنً ٌوم
القٌامة ،كما جاء فً اآلٌات التالٌة:
(ٔ )






















ٗٙ
(ٕ )













٘ٗالمصدر السابق :ص.8٘٘ :
 ٗٙسورة الجاثٌة ،اآلٌة .ٔ1
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  ٗ1
لقد حاول المؤلؾ أن تحدش معنً ٌوم القٌامة ؼٌر مبال بهذه اآلٌات العدٌدة التً ذكرت هذا المعنً
وجابرا على االصطبلح اإلسبلمً المتفق علٌه ،وهذا لٌس جدٌدا؛ ألن والده سبق أن حاول أن
ٌحدش وٌؽٌر معنً " دمشق " و " دجال " .وفٌما ٌلً نقدم كلماته التً كتبها فً موضوع ٌوم
القٌامة " :إن المراد من ٌوم القٌامة هو عده ازدهر المؤمنٌن وترقٌهم ،ألنه تقوم ٌومذاك قٌامة
الكفار بسبب هبلكهم وسقوط قواهم ،وتقوم قٌامة المؤمنٌن بسبب ازدهارهم وارتقاءهم ".ٗ8
التنقٌد:
هل هذا من المعقول أن نسلم بأن تقوم قٌامتان قٌامة المؤمنٌن وقٌامة الكفار من خبلل ازدهار
المؤمنٌن؟ ال ٌسعنا فً هذا المقام إال أن نطرح سؤاال بسٌطا أمام أتباع القادٌانٌة قابلٌن :ألم تزدهر
األمة اإلسبلمٌة فً عهد الصحابة والتابعٌن؟ ألم تصل األمة اإلسبلمٌة آنذاك إلى أوج الترقً؟ ال
شك أنهم وصلوا إلى القمة التً ٌعترؾ به أتباع القادٌانٌة أنفسهم .فهل نستطٌع أن نقول إذن قامت
قٌامتهم؟ لو قامت قٌامتهم إذن نستطٌع أن نقول إن ٌوم الفصل قام فً عهدهم ،فلو قام ٌوم الفصل
إذن ال بد أن نقول ـ نتٌجة ٌوم الفصل ـ أن فرٌقا دخل الجنة وفرٌقا آخر دخل النار كما جاء فً
القرآن " فرٌق فً الجنة وفرٌق فً السعٌر ".
أٌها القراء الكرام! هذه هً الصورة الحقٌقٌة لما فهمه علماء القادٌانٌة واستنبطوه من القرآن الكرٌم
من معانً ولطابؾ التً تفتخر به الجماعة القادٌانٌة ،وتعتبر نفسها وحدها من المطهرٌن بناء على

 ٗ1سورة السجدة ،اآلٌة.ٕ٘ :
ٗ8التفسٌر الكبٌر ،ص.8٘ٙ :
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قول

هللا

تبارك

وتعالى







  أٌها القراء الكرام! لٌس بوسعنا أن
نقدم بٌانا أوضح من هذا .ولكن المشكلة تكمن فً أن القادٌانٌٌن ال ٌلبثون إال أن ٌؽٌروا الكلمات
عن مواضعها وٌحرفوا المعانً مهما نأتً لهم بأدلة قاطعة وحجج صرٌحة.
ومما سبق نستطٌع أن ندعً بأن المؤسس للجماعة القادٌانٌة السٌد مرزا أحمد " مشتق " من السٌد
بهاء هللا اإلٌرانً صاحب الجماعة البهابٌة ،أو أن األول صورة طبق الثانً .وقد فرؼنا عن إثبات
العبلفة بٌن الرجلٌن بطرٌق ال ٌسمح لشبهات أن تتراكم فً كتابنا " بهاء هللا ومرزا " .وهذا
المعنً لٌوم القٌامة الذي صرح به المؤلؾ مأخوذ من عقابد البهابٌٌن الذي أصدروا نفس هذا
المعنً لٌوم القٌامة فً الرسالة المخصوصة بهم " بٌامبر " عام ٓٗ ٔ3ـ ٔٗ .ٔ3وقمنا نحن بالرد
علٌه فً مجلتنا " أهل الحدٌث ".
وكذلك ال ٌقل عجبا كبلم المؤلؾ " بأن الشٌطان ٌستطٌع أن ٌؽري اإلنسان وٌحثه على المعصٌة ما
لم ٌبعث بعثا روحٌا .ونعتقد بأن آٌة واحدة من القرآن تكون مسك الختام فً هذا الموضوع وهو
قوله تعالى    :








   
 
ٌفهم من معنً هذه اآلٌة أن الشٌطان قد ٌؤثر على العبد التقً ،فعله القادٌانٌٌن قد بلؽوا من التقً ما
هو أعلً مما ذكر فً اآلٌة حتً الشٌطان ال ٌستطٌع أن ٌمسهم بالسوء!
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فنقول باختصار إن االعتقاد بٌوم القٌامة من ضمن العقابد التً ٌدور حوله وجود اإلٌمان وعدمه،
ولكن الخلٌفة القادٌانً واتباعه لم ٌتروكا هذا الموضوع الحساس حتً ؼٌروا مبلمحه وحرفوا
معناه .فبل حول وال قوة إال باهلل العلً العظٌم.
اآلٌة التاسعة :قوله تعالى   :
















  





ٗ3

نجد البٌان الموسع ألصحاب الكهؾ فً سورة الكهؾ ،على الرؼم من أن القرآن لم ٌصرح بعددهم
إال أننا نستطٌع أن نظن أنهم كانوا سبعة (أو عدد قرٌب منه) وقد جاءت كلمة " فتٌة " فً القرآن
مرتٌن لئلشارة إلٌهم ،وتفٌد كملة الفتٌة أنهم كانوا أكثر من ثبلثة؛ ألن الكلمة جمع وأقل الجمع
ثبلثة .وكتب المؤلؾ فً ترجمة اآلٌة المذكرة " :ولما التجأ بعض الشباب إلى ؼار عمٌق ودعوا
هللا قابلٌن ٌا رب! آتنا من لدنك رحمة خاصة واعطنا أسبابا صالحة للتعامل فً هذه األوضاع "ٓ٘.
وؼٌر هذه الفتٌة ذكر القرآن فً آٌة أخري كلمة الفتٌة للتعبٌر عن أصحاب الكهؾ وهً
















 ٗ3سورة الكهؾ ،اآلٌة .ٔٓ :
ٓ٘ التفسٌر الكبٌر ،ص.3ٖٔ :
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  وٌكتب فً ترجمة هذه
اآلٌة " :كانوا شبابا ٌؤمنن بربهم إٌمانا حقٌقٌا وزدناهم فً الهداٌة "ٔ٘.
ترجم المؤلؾ هتٌن اآلٌتن ترجمة صحٌحة ولكنه لما تعرض لتفسٌرها عاد إلى أسلوبه المعهود
فسر بما ألهمه عقله ،حٌث ٌقول فً التفسٌر " :ما زال الناس على هذا االعتقاد بأن قصة أصحاب
الكهؾ كانت قصة وقعت لجماعة معٌنة فً ؼابر الزمان ثم انتهت ولكن هذه الواقعة ال تختص
بجماعة وال زمان معٌن بل حدثت هذه الواقعة ألكثر من جماعات فً أوقات مختلفة "ٕ٘.
أٌها القراء الكرام! إن القرآن اشار إلً أصحاب الكهؾ بكلمة " الفتٌة " وهو تفٌد ـ كما ترجم
المؤلؾ نفسه ـ بعض الشباب ،ولكن الؽرٌب أن المؤلؾ على الرؼم من القٌام بالترجمة الصحٌحة
إال أنه لم ٌستطع أن ٌقوم على المنهج الصحٌح حٌنما أمسك بقلمه لٌفسر اآلٌات ،فحول الفهم
الواضح المستمد من نصوص القرآن التً ال ؼموض فٌها بأن الواقعة وقعت لجماعة معٌنة عاشت
فً زمان معٌن إلى مفهوم آخر قاببل إن هذه القصة ال تقتصر على جماعة معٌنة وإنما حدثت
القصة ألكثر من جماعات وألزمنة مختلفة ،وال ٌسعنا فً هذا المكان إال أن تعبر عن تأسفنا
باأللفاظ المقتبسة من تفسٌر المؤلؾ حٌث ٌقول " :ما أخطر هذا الموضوع الذي ٌدعو إلى الحزن
والبكاء! حٌث ٌقول هللا تعالى بأن قصة أصحاب الكهؾ لم تكن أعجوبة فً شًء ،بل كانت آٌة من
آٌات هللا ،ولكن نحن المسلمٌن حولناها إلى أعجوبة!ٖ٘" .ونحن كذلك نتأسؾ ونحزن على المؤلؾ
وأنصاره قابلٌن " ما أخطر هذا الموضوع الذي ٌدعو إلى الحزن والبكاء ،حٌث ٌقول هللا تعالى إن

ٔ٘ المصدر السابق ،ص.3ٕٖ :
ٕ٘ المصدر السابق ،ص.3ٕٓ :
ٖ٘ المصدر السابق :ص.3ٖٔ :
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قصة أصحاب الكهؾ وقعت لجماعة معنٌة وٌقول المؤلؾ القادٌانً إنها وقعت ألكثر من جماعات.
فبل حول وال قوة إال باهلل .تذكروا أٌها القادٌانٌون!
فسوؾ تري إذا انكشؾ الؽبار  #أفرس تحت رجلك أم حمار!
اآلٌة العاشرة :اآلٌات المتعلقة بقصة ٌأجوج ومأجوج:
ذكر القرآن قصة ذي القرنٌن وقصة ٌأجوج ومأجوج فً سورة الكهؾ بشًء من التوسٌع ،وال شك
أن علماء التفسٌر المتقدمٌن اختلفوا فً تعٌٌن ذي القرنٌٌن وتشخٌصه إلى أقوال عدٌدة .وما زالت
الدراسات الجدٌدة تنشر حول هذا الموضوع حتً ٌومنا هذا .فاألمر فٌه شًء من التوسع واختبلؾ
اآلراء .ونحن ال نرٌد أن نتعرض لتوسٌع الموضوع فً هذا الكتاب .ولو تلح الحاجة إلى التوسٌع
نذكره ـ إن شاء هللا ـ فً كتابنا التفسٌر بالرأي وهنا نرٌد أن نلفت أنظار القراء إلى نقطة مهمة
ذكرها المؤلؾ فً كتابه تقلٌدا بوالده مرزا أحمد الذي سبق أن صرح فً كتابه " براهٌن أحمدٌة "
بأن هللا تعالى سماه بـ " ذو القرنٌن "ٗ٘ .وقد وجد مؤلفنا ضالته المنشودة فً تصرٌح والده،
فاستراح من مشقة " االبتداع " لما تعرض ألن ٌفسر اآلٌات المتعلقة بالموضوع ،حٌث ٌقول" :
ذكر القرآن " ذو القرنٌن " فً هذا المكان لئلشارة إلى " ذو القرنٌن " اآلخر الذي ٌنشأ من فارسً
األصلً ،وٌحارب ٌأجوج ومأجوج ،وٌضعؾ قوتهم فً سبٌل إنقاذ " ذو القرنٌن " األول من
الضعؾ والهوان "٘٘.
التنقٌد:

ٗ٘ الراهٌن ،المجلد الخامس ،ص.3ٓ :
٘٘ التفسٌر السابق ،ص.33ٓ :
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صرح المؤلؾ فً الفقرة المقتبسة بأن " ذو القرنٌن " الثانً ( مرزا أحمد ) ٌضعؾ شوكة ٌأجوج
ومأجوج .وقبل أن ننظر إلى تحقق هذه الدعوي نرٌد أن نقول من المقصود بأجوج ومأجوج عند
مرزا أحمد؟ ٌقول مرزا أحمد " :إن ٌأجوج ومأجوج هم النصاري من الروس واألقوام البرٌطانٌة،
أما قولنا إن ٌأجوج ومأجوج من النصاري ال قوم آخرون فثابت بنصوص القرآنٌة " .٘ٙفثبت من
النصوص القرآنٌة ـ على حد قول مرزا أحمد ـ ان النصاري من الروس واإلنكلٌز وؼٌرهم هم
ٌأجوج ومأجوج ،ومرزا أحمد نفسه هو ذو القرنٌن ،وٌكون سقوطهم على ٌده .وكنا نتوقع أن نجد
فً حٌاة مرزا أحمد فصبل مرموقا قضً فً الحرب والصراع بٌنه وبٌن اإلنكلٌز ،وكنا نتوقع أن
التارٌخ سجل دوره العظٌم الذي لعبه فً إضعاؾ قوة " ٌأجوج ومأجوج "،ولكنا رجعنا بالحزن
واألسً لما عرفنا ؼٌر ما توقعنا .فالدور معلوم لدي الجمٌع فبل ٌحتاج إلى البٌان بالتفصٌل ولكن
ٌكفٌنا اإلشارة هنا إلً أن مرزا أحمد على حد اعتراؾ نفسه كان " سفٌنة نوح " لصالح الحكومة
البرٌطانٌة فً شبه القارة الهندٌة ،حٌث ٌقول مرزا أحمد  " :إنً أعتبر نفسً بمنزلة الحصن
الحصٌن لصالح الحكومة (البرٌطانٌة) الذي ٌنقذها من اآلفات ،وقد بشرنً ربً قاببل :إن هللا ال
ٌضرهم وال ٌهلكهم (اإلنكلٌز) وأنت فٌهم ،فلن تجد للحكومة (اإلنكلٌزٌة) مساعدا ومنقذا مثلً ".٘1
هذا وقد أعلن المؤلؾ القادٌانً بوجه واضح بن " من أصول الجماعة األحمدٌة المتبعة أن تطٌع
الحكومة الحالٌة (البرٌطانٌة)".٘8
هذه هً الصورة الحقٌقٌة التً تعكس ما كان ٌكن مرزا أحمد والخلٌفة بعده من حب وعقٌدة تجاة
الحكومة البرٌطانٌة المرسومة بقلم نفسه بأنها من ٌأجوج ومأجوج ،وسما نفسه ذو القرنٌٌن ،وكتب
 ٘ٙحمامة البشري :صٕ8 :ـ .ٕ3
 ٘1نور الحق ،جـ ٔ ،ص.ٖٖ :
 ٘8الفضل قادٌان ٕٕ ،من ٌولٌو ،عام .ٔ3ٖ3
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هبلكهم بٌده .مرة خطب السٌد شٌر على أحد علماء القادٌانٌة فً فترة ؼٌاب الخلٌفة بمسجد قادٌان،
وقال فً الخطبة ـ وهو ٌشٌر إلى نجاة إنجلترا وبقابها محفوظة من الهجوم اإللمانً ـ فً الحرب
العالمٌة الثانٌة ـ  " :فً الحقٌقة إن هذه النجاة بسبب بركة دعاء السٌد المسٌح الموعود ".٘3
التنقٌد:
ال شك أن اإلنكلٌزٌن ـ أو بعبارة مرزا أحمد ٌأجوج مأجوج ـ قوم ذو حظ عظٌم حتً نالوا بكرة
دعاء المسٌح الموعود والخلٌفة بعد ،وكتب لهم بالفتح والنصر والعزة والرفعة ببركة دعاء
القادٌانٌة .هذه هً بعض النماذج التً قام بها ذو القرنٌن " علً " صالح ٌأجوج ومأجوج كما أعلن
بأنه من الواجب علٌه أن ٌضعؾ شوكتهم وقوتهم.
وقد بقً أن تحدثنا عن الحكومة الروسٌة ،لقد ذكرت الحكومة الروسٌة فً كتابه " حمامة البشري
" ال ندري هل هً ٌأجوج أو مأجوج ،ولكن على كل حال ال بد أنها تكون واحدة منهما ،وإن كان
األمر كذلك فنحن نتوقع أن " ذو القرنٌن " قد دمرها وخربها ،كما أعلن بذلك ـ ولكن ال ندري ماذا
ٌقصد مرزا أحمد بإضعاؾ القوة ،فإن ٌقصد به الهبلك والقتل والضرر وما ٌشابهه فنجد الحكومة
الروسٌة على عكس ذلك ،فمما نشاهده حتً اآلن (أؼسطس ٔٗ )ٔ3وكما صرح به السٌد شٌر
على بأن الجٌوش األلمانٌة الجبارة التً فتحت على أكثر الدول فً أوربا قعدت أمام الحكومة
الروسٌة! وإن قصد به الرفعة واالزدهار ،فبل بد لكل حكومة أن تحصل على بركة دعاءه.
الختام:
هذا وفً ختام هذا الكتاب نرٌد أن نقول للقراء الكرام أننا قدمنا بوجلة سرٌعة عشرة نماذج الذي
حرؾ فٌها المؤلؾ معانً آٌات القرآن الكرٌم ،وفً الحقٌقة إن كتابه ٌحتوي على كثٌر من مثل هذه
 ٘3الفضل قادٌان ،ٕٗ ،من أؼسطس ،ٔ3ٗٔ ،ص.ٖ :

39

التحرٌفات التً تقتضً منا جهدا أكثر .فؤلجل ذلك سوؾ نقوم بالتحدث عنها بالتفصٌل فً المجلد
الثانً من كتابنا التفسٌر بالرأي ـ إن شاء هللا تعالى ـ.
ونسأل هللا تعالى أن ٌرٌنا الحق حقا وٌرزقنا اتباعه وأن ٌرٌنا الباطل باطبل وٌرزقنا اجتنابه .آمٌن.
قام بالترجمة:
أشرؾ الدٌن خان
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