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المقدمة
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على النبي الكريم محمد بن عبد
هللا وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين  ،وبعد:
أوال ،صنفتُ هذا الكتاب استجابة للواقع ال ُم لح الذي توسع فيه نشاط
القاديانيين بواسطة الفضائيات والشبكة المعلوماتية من جهة ،وبما لهم من
ن فوذ وأ موال ود عم من أ عداء اإل سالم في ال غرب و في ك ثير من بالد
المسلمين من جهة أخرى؛ فزاد تأثيرهم بين المسلمين وأحدثوا بينهم فتنا ،
ونشروا ديانتهم بينهم؛ فأصبح لزاما التصدي لهم بكل الوسائل الممكنة،
لتحذير المسلمين منهم ،وكشف ضالالتهم وكفرياتهم وأكاذيبهم ،فجاء كتابنا
هذا مساهمة للرد على الديانة القاديانية علميا ً .وقد سميتها ديانة ،ألنها في
الحقيقة-كما سيتبين الحقا -هي ديانة قائمة بذاتها وليست مذهبا إسالميا وال
دعوة إصالحية ،وال يشفع لها تسترها باإلسالم ،ألن تسترها به هو نفاق
وتقية لهدمه من داخله في أصوله وفروعه.
ثانيا :سأعتمدُ في نقض الديانة األحمدية القاديانية ،على كتب مؤسسها
الميرزا غالم أحمد القادياني الهندي( 1908 – 1830م) .فهي الوحيدة التي
يجب الرجوع إليها أوال لمعرفة القادياني ونبوته وديانته المزعومتيّن .ولم
ي العودة
أعتمد على كتب غيره إال عند الضرورة القصوى عندما يتعذر عل ّ
إلى مؤلفاته ،وهي حاالت قليلة جدا ،ألني تحصلتُ على معظم كتبه.
عل ما ً بأني سأنقض الديا نة القاديان ية ،بن قض أ صلها ا لذي ت قوم عل يه،
وهو"نبوة القادياني" المزعومة .فال قاديانية بال " نبوة القادياني" ،وبنقضها
تنهار ديانته حتما ً .وسأنقدُ " نبوة القادياني" بالشرع أوال ،ألنه ادعى نبوته
باسم اإلسالم وتستر به مع أنه مخالف له ،وعدو له وألهله ،ويعمل على
هدمه ليال ونهارا  .ثم ننقدها يميزان العقل الصريح والعلم الصحيح  ،وبذلك
نجمع بين مصادر العلم في الرد عليه ،التي أشار إليها القرآن الكريم بقوله:
ير [الحج :
اس َمن يُ َجا ِد ُل فِي َّن ِ ِبغَي ِْر ِع ْل ٍم َو َال ُهدًى َو َال ِكتَا ٍ
(( َو ِمنَ النَّن ِ
ب ُّممنِ ٍ
 .))]8وانطالقا من تلك المصادر والموازين سننقض نبوة القادياني وديانته
باألدلة الشرعية ،أوال ،ثم باألدلة األخالقية ثانيا ،ثم باألدلة العلمية ثالثا.
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ثالثا :تجب اإلشارة هنا إلى أني ركزت في نقضي لنبوة القادياني
علــى أصــولها الكــبرى المتعلقــة بــالنبوة واألنبيــاء ،وبالصــفات اإللهيــة،
وباإليمان والنبوءات ،وبالوحي اإللهي ومعجزاته ،وغيرها من قضايا الدين
األساسية  :أصوال وفروعا.وقد أوردت شواهد كثيرة من أقوال القادياني
التي تفضحه وتشهد عليه بالكذب والنفاق ومخالفة الشرع والعقل والعلم
انتصارا لهواه وشيطانه وأسياده اإلنجليز .أوردتُها من باب التمثيل الواسع
ال الحصر من جهة؛ وأضربتُ صفحا من جهة أخرى عن أباطيل وأكاذيب
وتحريفات وأساطير كثيرة جدا قالها القادياني زورا وبهتانا انتصارا لنبوته
وديانته.علما بأن أخطاءه وأباطيله وتحريفاته وسرقاته العلمية تُعد بالمئات
بل باآلالف ،هي مبثوثة في كتبه ال ُمملة ،وال ُمكسرة للرؤوس ،وال ُم ضيعة
لألوقات ،والمملوءة بالتفاهات والهذاينات!! .
والحقيقة أن من يتفرغ لنقد كل كتب القادياني نقدا علميا موسعا فإنه
سيكتب أكثر من ثالثة مجلدات كبيرة  ،لكنها ستكون متشابهة المواضيع
والردود وكثيرة التكرار .وسيُ صاب من ينقدها بالملل والتقزز ،والغثيان
والتعجب من كثرة ما فيها من جهاالت وجنونيات ،وأكاذيب وتناقضات،
وت عالم وجـرأة فـي ال كذب علـى هللا ورسـوله! !  .وسـيتبين ذلـك بعشـرات
الشواهد فيما يأتي من كتابنا هذا .
وأ خير أسـأل هللا عز وجـل ال صدق واإلخـالص في القـول والع مل،
والتوفيق والسداد إنه سميع ُمجيب .
أ ،د خالد كبير عالل
الجزائر /25 :جمادى الثانية1439-هـ 13/03/2018 -م
****
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الفصل األول
األحمدية القاديانية ديانة قائمة بذاتها وليست ديانة نبوة
وال مذهبا إسالميا وال دعوة إصالحية
أوال :أسس الديانة القاديانية :أصوال وفروعا:
ثانيا :التعليق على أسس الديانة القاديانية :
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األحمدية القاديانية ديانة قائمة بذاتها وليست ديانة
نبوة وال مذهبا إسالميا وال دعوة إصالحية
زعم ميرزا أحمد القادياني الهندي ( ،1839أو1908 -1840م) أنه
كان نبيا رسوال ،يتلقى اإللهام والوحي اإللهيين منذ نحو سنة 1883م عندما
أ لف كتا به " براهين أحمد ية" ،وظل كذلك إ لى أن أظهر إدعاءه للن بوة
بصراحة وعالنية سنة 1901م  ،وفيها أعلن انه نبي ورسول وصاحب
وحي وشريعة .لكنه مع ذلك فقد تدرج في التصريح العلني أمام الناس في
ادعائه للنبوة والرسالة.فمرة يقول أنه المسيح الموعود ،ومرة أنه المهدي
المنتظر ،ومرة انه هو المسيح الموعود والمهدي المنتظر معا ،ومرة أنه
نبي تابع غير كامل النبوة،وأخيرا أعلن نبوته المزعومة عالنية  .وحتى
عندما أعلن نبوته المزعومة بصراحة سنة 1901م وما بعدها فقد بقي يزعم
أنه النبي الرسول ،والمسيح الموعود ،المهدي المنتظر .تلك هي مزاعمه،
فما هي أصول نبوته المزعومة؟؟ ،وما هي أساسيات وفروع ديانته؟؟.
أوال :أسس الديانة القاديانية :أصوال وفروعا:
ت قوم الديا نة األحمد ية القاديان ية ع لى إد عاء ميرزا أح مد القاد ياني
للنبوة ،وعليها أسس ديانته المعروفة به  ،ووضع لها أصوال في العقائد
والسلوك .فمن أقواله في ادعائه للنبوة  ،أنه أدعى انه المسيح الموعود.
والمهدي األخير .وقال (( :وقد أ ُخبرت في الوحي اإللهي المقدس المطهر
أ نني بُع ثتُ من هللا م سيحا موعودا وإماما مهديا و َحكما في االختالفات
الداخلية والخارجية ))  .وزعم أيضا أن هللا سماه نبيا ،ومسيحا موعودا.
وكما تدرج القادياني في إدعائه بأنه المسيح الموعود فإنه تدرج أيضا
في ادعائه للنبوة ،فزعم أن نبوته ليست مستقلة عن نبوة النبي محمد عليه
الصالة والسالم ،فهي حسب زعمه تابعة لها .فمن ذلك قوله (( :لست بنبي
و ال رسول من حيث الشرع الجديد واالدعاء الجديد واالسم الجديد ولكني
نبي ورسول من حيث أنني من حيث الظلية الكاملة و مرآة تنعكس فيها
الصورة المحمدية والنبوة المحمدية انعكاسا تاما)) .و(( لكن حيث أني قد
تلق يت ع لم الغ يب من هللا تعالى بوا سطة ر سولي المق تدى مستفيضا من
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فيو ضه الباط نة و نائال ا سمه فأنني ر سول و نبي ولكن بدون أي شرع
جديد… .لذلك ال أنكر أنني نبي و رسول بهذا المفهوم )) .و (( وأعطيتُ
لقب " نبي" بصراحة تامة ،بحيث إنني نبي من ناحية ،وتابع للنبي صلى
هللا عليه وسلم ومن أمته من ناحية أخرى)) .وزعم أيضا أن هللا أنزل عليه
وحيا سماه فيه محمدا ورسوال .
ثم عندما أعلن القادياني ادعاءه للنبوة صراحة سنة 1901م وما بعدها
ادعى الرسالة العالمية ،واألفضلية على كل األنبياء ،وتابعيتهم له  ،وأنه
أصبح صاحب شريعة .فمن ذلك زعمه أن هللا خاطبه بقوله (( :يا أحمد
ُجعلت مرسال )) .و أن هللا كما سماه مسيحا موعودا فقد سماه نبيا ورسوال،
وقد مدحه كل أنبياء هللا و(( عدّوه مظهر صفات جميع األنبياء الكاملة)) .و
أنه رسول مبعوث .وقال أيضا ((:لقد حيي كل نبي بمقدمي ،وكل رسول
مكنون في جبتي)) .وزعم أنه رسول عالمي ،وأن هللا أرسله إلى الناس
جميعا.
وقال(( :أنني بُعثتُ من هللا مسيحا موعودا وإماما مهديا و َحكما في
ي يتضمن
االختالفات الداخلية والخارجية )) .و(( ألن الوحي النازل عل ّ
األوامر والنواهي)) .وطلب من أتباعه أن يُطيعوه بإخالص ويعتبرونه ((
َحكما في كل أمر )) ،وان ويطلبوا حكمه في " كل نزاع".
ثم أوجز القادياني مراحل ادعائه للنبوة من البداية إلى النهايةُ ،مقررا
ومدعيا أنه قال بالنبوة والرسالة واإللهام والوحي اإللهيين أنه كان نبيا
ورسوال كامال من البداية ،فقال "((:الحق أن ذلك الوحي المقدس الذي
ي من هللا تعالى قد وردت فيه كلمات مثل رسول و مرسل و نبي ،
ينزل عل ّ
ليس مرة أو مرتين بل مئات المرات  ،فكيف يمكن إذًا أن يكون صحيحا
جوابه أن هذه األلفاظ نفسها ليست موجودة ؟ أال إنها موجودة  ،و لكنها اآلن
أكثر وضوحا وصراحة مما كانت عليه من قبل  .و في "البراهين" الذي
نُشر قبل  22سنة لم ترد هذه األلفاظ مرات قليلة  ،بل إن في هذه المكالمات
اإللهية التي نُ شرت في "البراهين " هذا الوحي اإللهي  ":هو الذي أرسل
رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله "  ،انظروا الصفحة
 498من "ا لبراهين األحمد ية" ؛ فف يه خوطب هذا العاجز بوضوح بــ ـ
.
"رســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول"
ثم بعد ذلك في هذا الكتاب "البراهين " ُوصفتُ في وحي هللا بـــ " جري هللا
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في حلل األنبياء ؛  ":أي رسول هللا في حلل األنبياء ؛ انظروا الصفحة
.
األحمديــــــــــــــة"
"الــــــــــــــبراهين
مــــــــــــــن
504
الوحي التالي ":محمد رسول هللا
ثم ورد في هذا الكتاب
َ
قرب ذلك الوحي ِ
ُ
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم " ؛ ففي هذا الوحي سميت
محمدا ورسوال أيضا ً  .ثم في الصفحة  557من "البراهين " هذا الوحي
اإللهي  ":جاء نذير في الدنيا "  ،و قراءته الثانية  ":جاء نبي في الدنيا " .
كما ذكر هذا العاجز بل فظ رسول في "ا لبراهين األحمدية" وفي أماكن
أخرى عديدة .))".
تلك بعض أقوال القادياني في ادعائه للنبوة ،وأما أقواله ومواقفه المتعلقة
بأصول الدين التي قامت عليها نبوته المزعومة وديانته الزائفة ،فمنها ،أنه
أقامهما على الشرك باهلل  ،والتجسيم والتشبيه ،والزندقة ،والحلول ووحدة
الوجود .من ذلك أنه زعم أنه تلقى من عند هللا إلهاما ،قال له فيه (( :أنت
بمنز لة أوالدي ) ) .وز عم أي ضا( ( أن آدم كان أول أب ناء هللا في نوع
اإلنسان)).وأن هللا خاطبه بإلهامات ووحي ،فكان مما قاله له(( :أنت مني
بمنزلة ولدي)) .
ومنها أنه زعم أن هللا انزل عليه وحيا سنة 1902م  ،تضمن وصفه
بصفات األلوه ية والح لول ،وو حدة الو جود  ،بل وادعاء األلوه ية أيضا.
فقال (( :إنما أمرك إذا أردت لشيء أن تقول له كن فيكون .آتيك غدا ...
أنت من مائنا وهم من فشل ...أنت مني بمنزلة توحيدي)) .وزعم أن هللا
خاطبه بقول ((:يا قمر يا شمس أنت منى وأنا منك ")).
وبما أن القادياني زعم انه نبي ورسول ،ورؤية النبي حق فإن زعمه
يعني أنه أصبح إلها ـ وتأكد بأنه أصبح هو هللا حسب زعمه  ،فكان مما قاله
من أوهامه وجنونياته وأكاذيبه وتلبيسات شيطانه أنه قال (( :ورأيتني في
المنام عين هللا  ،وتيقنت أنني هو  ،ولم يبق لي إرادة وال خطرة)) .و((كنت
أتيقن أتيقن أن جوارحي ليست جوارحي ،بل جوارح هللا تعالى .وكنت
أتخيل أني انعدمت بكل وجودي ،وانسلخت من كل هويتي ،واآلن ال منازع
وال شريك وال قابض يُزاحم.دخل ربي على وجودي  ،وكان كل غضبي
وحلمي ،وحلوي ومري ،وحركتي وسكوني له ومنه ،وصرت من نفسي
كالخالين )).ثم واصل وهذيانه وجنونه أنه عندما أصبح هو هللا خلق كونا
جديدا ،فقال (( ...:وبينما أنا في هذه الحالة كنت أقول :إنا نريد نظاما
جديــدا  ،ســماء جديــدة وأرضــا جديــدة  .فخلقــت الســموات واألرض أوال
بصورة إجمالية ال تفريق فيها وال ترتيب ،ثم فرقتها ورتبتها بوضع هو
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مراد الحق .وكنت أجد نفسي على خلقها كالقادرين .ثم خلقت السماء الدنيا
وقلت " :إنا زينا السماء الدنيا بمصابيح" .ثم قلتُ  :اآلن نخلق اإلنسان من
ساللة من طين)).
ومن مظاهر اعتقاده للتشبيه والتجسيم أنه زعم أن القرآن الكريم بيّن أن
(( المالئكة يُشابهون بصفاتهم صفات هللا تعالى ...فاعلم أن نزول المالئكة
كمثل نزول هللا )) .و(( نزوله ونزول المالئكة ُمتحد في الحقيقة والكيفية)).
صور و جود هللا،
 .و من ت شبيهاته هلل و صفاته أ نه ز عم ا نه يُمن كه أن يت ّ
صوره بهواه وشيطانه فقال كالما جنونيا ذكره في كتابه توضيح المرام
فت ّ
في نسخته األوردية القديمة ،فشبهه باألخطبوط من جهة كثرة أطرافه ،كما
هو ُمبين في الصفحة المصورة من كتابه مع الترجمة العربية ،فقال:

ومنها أيضا أنه زعم أنه تلقى من هللا وحيا ،فقال له"(( :إنا ألنا لك
الحديد إني مع األفواج آتيك بغتة إني مع الرسول أجيب أخطئ وأصيب ...
وإني مع الرسول أقوم أفطر وأصوم ")).
ومن أصول نبوة القادياني وديانته أنه كفّر من ال يؤمن بنبوته ودينه،
وجعل عدم اإليمان بذلك هو نوع من أنواع الكفر .وعليه فالمسلمون كلهم
كفار حسب زعمه ألنهم يكفّرونه وال يؤمنون بنبوته المزعومة وديانته
الباطلة .
من ذلك أن القادياني كفّر من لم يؤمن به على أنه هو المسيح الموعود،
فقال (( :والنوع الثاني من الكفر هو أال يؤمن بالمسيح الموعود مثال)).
وهو كافر ألنه أنكر أمر هللا حسب زعم القادياني .وقال أيضا ((:يتضح من
هذا الكالم اإللهي أن الذين يُكذبون هم قوم هالكون )) .وزعم أيضا أن هللا
أوحى إليه بقوله (( :إن الذي ال يتبعك وال يُبايعك  ،ويظل معارضا لك فهو
عاص هلل ورسوله ،ومن أهل النار)).
ِ
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ومن مهازل القادياني وضالله وكفره أنه كفّر جميع المسلمين ألنهم لم
ي أن كل من بلغته
يؤمنوا بنبوته المزعومة ،فقال (( :لقد كشف هللا عل ّ
دعوتي ولم يُ صدقني فليس بمسلم))  .فجعل المسلمين أتباع نبينا محمد
كفارا ،وجعل الكفار أتباع القادياني مسلمين!!!! .
وأخيرا ففيما يتعلق بفروع نبوة القادياني وديانته المزعومتين ،فإنه كفّر
كل من لم يُؤمن به من المسلمين وغيرهم كما بيناه أعاله .وأوجب على
أتباعه القاديانيين أن يتعاملوا مع المسلمين معاملة الكفار ومنعهم من أن
يصلوا خلفهم .من ذلك قوله  (( :يتضح من هذا الكالم اإللهي أن الذين
يُ كذبون هم قوم هالكون  ،فال يستحقون أن يُ صلي وراءهم احد من أبناء
جماعتي .فهل يُمكن لحي أن يُصلي خلف ميت ؟ .فتذكروا أن هللا سبحانه
وتعالى أخبرني أنه حرام عليكم قطعا أن تُصلّوا خلف أي ُمكفّر أو ُمكذب أو
ُمتردد ،بل يجب أن يؤمكم أحد منكم )).
وفي مقابل ذلك فإن القادياني دعا أتباعه والمسلمين -وكان قد كفرهم-
إلى ترك الجهاد ضد الكفار الذين اعتدوا على المسلمين واحتلوا أراضيهم
وأخذوا أموالهم وحاربوا دينهم .على رأس هؤالء الكفار :الدولة البريطانية
التي احتلت أرض المسلمين في الهند  ،واعتدت عليهم وعلى دينهم ،ونهبت
أموالهم وثرواتهم ،وقتلت كثيرا منهم بغير حق .وله في حب اإلنجليز ومنع
جهادهم والدعوة إلى مسالمتهم وخدمتهم ومواالتهم أقوال كثيرة جدا من
جهة ،وجعل المسلمين الذين يُجاهدون اإلنجليز بُغاة وعصاة هلل ورسوله من
جهة ثانية .وله كتاب عنوانه :الحكومة اإلنجليزية والجهاد  .منها قوله(( :
فال يجوز عندي أن يسلك رعايا الهند من المسلمين مسلك البغاة  ،وأن
يرفعوا على هذه الدولة ال ُمحسنة سيوفهم ،أو يُعينوا أحدا في هذا األمر،
ويُعاونوا على شر أحد من المخالفين بالقول أو الفعل ،أو اإلشارة أو المال ،
أو التدابير الفاسدة .بل هذه األمور حرام قطعي ،ومن أرادها فقد عصى هللا
ورسوله وضل ضالال مبينا .بل الشكر واجب  ...ومن لم يشكر الناس لم
يشكر هللا .وإيذاء المحسن شر وخبث وخروج من طريق اإلنصاف والديانة
اإلسالمية ،وهللا ال يحب المعتدين)).
و بذلك ن كون قد أورد نا عر ضا ُمج مال ُمركزا أل صول ن بوة القاد ياني
وديانته المزعومتين  ،شملت ادعاء القادياني للنبوة واأللوهية ،وإقامة دينه
ع لى ال شرك والت شبيه والتج سيم ،وتك فير الم سلمين و عدم جواز ال صالة
خلفهم ،وتحريم جهاد اإلنجليز الذين احتلوا بالد المسلمين.
ثانيا :التعليق على أسس الديانة القاديانية :
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يتبين من التدبر في أقوال القادياني في ادعائه للنبوة وتأسيسه لديانته
الزائفة ،أنه أوال :إن الغالم ميرزا أحمد القادياني الهندي ليس ُمصلحا وال
ُم جددا إسالميا ،وال مؤسس مذهب ،وال صاحب دعوة تجديدية إصالحية
للنهوض بالمسلمين باالعتماد على الكتاب والسنة؛ وإنما هو ُمدعٍ للنبوة
والرسالة ،ولإللهام والوحي اإللهيين ،ومخالف لقطعيات دين اإلسالم في
ختم النبوة بمحمد عليه الصالة والسالم.
عرفت به ،أقامها
كون ديانة ُ
ثانيا :إن القادياني بادعائه للنبوة فإنه قد ّ
على الشرك ،والحلول ،ووحدة الوجود ،والتشبيه والتجسيم ،والكفر وإدعاء
األلوهية ،وتكفير المسلمين وعدم الصالة من خلفهم من جهة ،والدعوة إلى
مواالة اإلنجليز وتحريم جهادهم من جهة ثانية .وبما أن ذلك هو حال نبوة
القادياني وديانته المزعومتين ،فال يُمكن أن يكون القادياني مسلما ،وال
ديان ته إ سالمية .أل نه أع لن صراحة مرارا وت كرارا أ نه نبي ور سول،
وصاحب رسالة ووحي وشريعة ،وخالف اإلسالم في عقائده وفروعه.
فالقادياني ال يُمكن أن يكون مسلما ،وال المسلم يُمكن أن يكون قاديانيا.
وبذلك نستنتج بجالء أن نبوة القادياني وديانته المزعومتين هما ثورة على
اإل سالم با سم اإل سالم والم سلمين .إنها محاو لة ماكرة لهدم اإل سالم من
داخله  ،وتندرج ضمن الحركات الهدامة التي ظهرت في التاريخ اإلسالمي
 ،كحركة الزنادقة ،والقرامطة ،وال ُخرامية ،وال ُمقنعية وغيرها كثير .كلها
كانت تهدف إلى هدم دين اإلسالم من داخله ،ونشر الفتن بين المسلمين من
جهة ،والتمكين للزنادقة وأعداء اإلسالم وأهله من جهة أخرى.
ثالثا :ال يصح أن نقف عند مزاعم القادياني في ادعائه أنه المسيح،
والمهدي ،وانه نبي تابع ،ألنه فعل ذلك تضليال وتخفيفا لردود الفعل تجاهه
حتى تواتيه الظروف لكي يُعلن عن حقيقته؛ ال يصح ذلك ألن القادياني منذ
البداية قرر إدعاء النبوة والرسالة واإللهام والوحي اإللهيين ،وهذا األمر
صرح به كما بيناه سابقا .لكنه مع ذلك فقد بقي يكرر زعمه بأنه المسيح
الموعود حتى بعدما أع لن نبو ته المزعومة سنة 1901م  ،ألن مفهوم
المسيح الموعود عنده يعني نبوة جديدة ،بحكم زعمه أن المسيح عيسى
مات ولن يعود ،وأن القادياني هو المسيح الموعود وهذا يتفق مع ادعائه
للنبوة والرسالة .ومن يدعي النبوة والرسالة والوحي اإللهي فهو قد ادعى
الن بوة قط عا ،وال م عنى لت لك ال تبريرات وال مزاعم ا لتي كان يت ستر ب ها
القاد ياني في ادعا ئه للن بوة ،وإن ما هي أد لة قطع ية ع لى نفا قه وخدا عه
وممارسته للتقية تَحيّنا للفرص المناسبة حسب ظروفه وأهوائه ومصالحه.
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رابعا :تبين من عرضنا لنبوة القادياني وديانته المزعومتين أنه إذا أردنا
معرفة حقيقة القادياني ونبوته وديانته الزائفتين أنه من الضرورة العودة إلى
كتب القادياني نفسه وعدم العودة إلى كتب أتباعه وشروحاتهم إال لضرورة
ق صوى وب حذر،ألنهم ك ثيرا ما ي كذبون وي حرفون ويُمار سون التق ية في
انتصــارهم لشــيخهم ودينهــم  .مــن ذلــك مثــال :القاديــاني أدعــى النبــوة ،
واأللوهية ،وقال بالتجسيم والتشبيه والحلول ووحدة الوجود  ، ،قال ذلك
صراحة كما بيناه سابقا ؛ لكن أتباعه إلى اليوم يُخفون ذلك  ،ويعرضونه في
صـفحتهم بالشــبكة المعلوماتيـة علــى انـه المهـدي والمســيح الموعـود ،وال
يذكرون أ نه يدعي الن بوة والر سالة و نزول الو حي ون سخ د ين اإل سالم؛
فيكتبون في موقعهم  :ال إله إال هللا محمد رسول هللا ،وال يكتبون  :ال إله إال
هللا "القاديــاني رســول هللا"  ،مــع أن القاديــاني ادعــى النبــوة والرســالة
بصراحة ،وزعم انه رسول إلى الناس جميعا وأنه صاحب رسالة ،وكفّر
من ال يؤمن به كما بيناه سابقا .فانظر إلى تحريفات القاديانيين وتالعباتهم
و خداعهم وغشهم للناس .والحقي قة أن القادياني قد فضح نفسه في كتبه
فضحا واضحا مكشوفا ُمخزيا ،وال يحتاج الباحث إلى قراءة كتب أتباعه
لمعرفة حقيقة القادياني وديانته الزائفة ،ال يحتاج إلى قراءتها ألنها كتب
ُمضللة.
علما بأن القادياني له أقوال أثنى فيها على اإلسالم ونبيه وأنه خاتم
األنبياء كما سنبينه الحقا ،لكنه قال ذلك إما قبل ادعائه للنبوة والرسالة ،أو
قالها بعد ذلك تقية ونفاقا وغشا وخداعا للناس ودفعا إلنكارهم عليه  .وإال
فإن القادياني أعلن صراحة وبوضح تام أنه نبي ورسول ،وصاحب إلهام
ووحي إلهي  ،ومن لم يؤمن به فكافر ،وادعى الحلول ووحدة الوجود ،وقال
بالت شبيه والتج سيم ،وأدعى األلوه ية ،وزعم أ نه أفضل األنب ياء ،وكلهم
تجلوا فيه ،وهم تحت جبته .ووجود تقاطعات بين اإلسالم والديانة القاديانية
لن يجعلها إسالمية ،وال شرعية ،ألن األديان ت ُ عرف وت ُ ميز بأصولها ال
بتقاطعاتها.
وأخيرا -خامسا : -اتضح بجالء أن الميرزا أحمد القادياني عندما ادعى
وكون ديانته الزائفة لم يكن يلتزم بشرع صحيح وال بعقل صريح وال
النبوة ّ
بعلم صحيح إال ما وافق هواه من جهة ،وأقام مزاعمه في النبوة وديانتها
على هواه وتلبيسات شيطانه ،وأوامر أسياده اإلنجليز من جهة ثانية.
والدليل القطعي على ذلك أنه أدعى النبوة وهي قد ُختمت بخاتم األنبياء
النبي العربي محمد-عليه الصالة والسالم ، -وأقام دينه على الشرك،
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والحلول ،ووحدة الوجود وتكفير المسلمين ،وموالة الكفار .فالقادياني كان
بعيدا كل البعد عن منهج االستدالل العلمي الصحيح ،وطبق منهجا اختلقه
على مقاسه في تقريره لمزاعمه وأهوائه ،ولم يكن عنده إال الظنون
واألوهام واألهواء ،والتحريفات والتأويالت الفاسدة ،والتلبيسات الشيطانية
واألوامر البريطانية .وبه أقام القادياني نبوته وديانته الزائفتين مع تستره
باإلسالم تقية ونفاقا من جهة ،والعمل على هدمه وتفجيره من داخله من
جهة أخرى .والدليل القطعي على صحة ذلك أن ديانته المزعومة تشهد
عليه ،كما بيناه أعاله ،فهي ديانة زائفة قائمة بذاتها ومخالفة لدين اإلسالم
أصوال وفروعا كما وضحناه سابقا.
وإنها ًء لهذا الفصل -األول -يتبين أن القادياني ادعى النبوة والرسالة
واإللهــام والوحــي اإللهييــن  ،وبــذلك أســس ديانــة شــركية حلوليــة ُمكفــرة
للمسلمين وموالية للكفار ،ومخالفة لدين اإلسالم أصوال وفروعا .وهي
ديا نة زائ فة قائمة بذاتها و ُمت سترة باإل سالم وتعمل ع لى سرقته وإف ساده
وهدمه من داخله ،وليست مذهبا إسالميا ،وال دعوة إسالمية ،وإنما هي دين
أرضي قائم بذاته .ولدحض ديانة القادياني يجب نقض ادعائه للنبوة ،وبه
يسقط القادياني ونبوته وديانته الباطلتان.
*******
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الفصل الثاني
األدلة الشرعية على بطالن النبوة القاديانية المزعومة
أوال :تحديد معنى كلمتي"النبوة"،و"الخَتم" شرعا ولغة:
ثانيا :األدلة الشرعية على ختم النبوة ونقض النبوة القاديانية :
ثالثا :األدلة الشرعية على كذب القادياني في ادعائه للنبوة:
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األدلة الشرعية على بطالن ادعاء القادياني للنبوة
ال شك أن عرضنا السابق للديانة القاديانية قد بيّن قطعا أنها ديانة زائفة
متهافتة ،ألنها قامت على أصول باطلة ،وال سند صحيح لها شرعا وال
عقال وال علما ،فهو يكفي لدحضها وهدمها من أساسها .لكن قطعا ً لمزاعم
القاديانية وشبهاتها فسأواصل دحضها بنقض نبوة القادياني المزعومة التي
قامت عليها الديانة القاديانية .وبتقويضها في فصول هذا الكتاب باألدلة
الشرعية ،واألخالقية ،والعلمية سيتبين قطعا أنها ديانة زائفة متهافتة قامت
على نبوة كاذبة.
أوال :تحديد معنى "النبوة " ،و" ال َختم" شرعا ولغة :
يجب قبل أن نشرع في نقض نبوة القادياني المزعومة علينا أن نُ حدد
بد قة وو ضوح ومو ضوعية م عنى " النبـوة " ،و" الخَتـم " شـرعا ول غة
سو َل
الوردتان في قوله تعالىَّ (( :نما َكانَ ُم َح َّنمدٌ أَبَا أ َ َح ٍد ِ ّمن ِ ّر َجا ِل ُك ْم َولَ ِكن َّنر ُ
ع ِليما ً [األحزاب  .)) ]40 :وبتحديدنا
َّن ِ َوخَات َ َم النَّن ِب ِيّينَ َو َكانَ َّن ُ ِب ُك ِّل َ
ش ْيءٍ َ
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لذلك يسهل علينا فهم معنى" النبوة " ،و" ال َخ تم " ودحض ادعاء القادياني
للنبــوة وكشــف أخطائــه وتالعباتــه وتأويالتــه الفاســدة فــي تحريفــه لمعــنى
"النبوة" ،و"ال َخ تم"عندما فهمهما حسب هواه وشيطانه عن سابق إصرار
وترصد .علما بأن التعريف الشرعي لمعنى " النبوة "  ،و" الختم " هو
األصل وال َح َكم  ،وأما التعريف اللغوي فهو تابع وشارح لما يقوله الشرع،
وال يُمكن أن يتقدم عليه وال أن يُزاحمه .وإن فرضنا جدال أنه حدث اختالف
ب ين ال شرع والل غة في تحد يد م عنى من الم عاني ال شرعية ،فال شرع هو
األصل وال َح َكم ،وكلمته هي ال ُمعتبرة ،ألن القرآن نزل بلسان عربي ُمبين،
وكالم رب العالمين،والوثيقة التاريخية المتواترة األولى للغة العربية .
بالنسبة لمعنى للنبوة في الشرع فهي اصطفاء من هللا ألحد من البشر
وفي ها يُكل مه هللا ت عالى فيُعر فه باهلل ودي نه :اعت قادا والتزا ما ود عوة .قال
ص َ
ير
تعالىَّ ((:ن ُ يَ ْ
ط ِفي ِمنَ ْال َم َالئِ َك ِة ُر ُ
ص ٌ
سالً َو ِمنَ النَّن ِ
س ِمي ٌع بَ ِ
اس ِإ َّنن َّن َ َ
ص َ
علَى ِعبَا ِد ِه الَّنذِينَ ا ْ
طفَى آ َّن ُ
س َال ٌم َ
[الحج  ،)) ]75 :وقال(( :قُ ِل ْال َح ْمدُ ِ َّن ِ َو َ
َخي ٌْر أ َ َّنما يُ ْش ِر ُكونَ [النمل  ،)) ]59 :وقالَ (( :و َما َكانَ ِلبَش ٍَر أَن يُ َك ِلّ َمهُ َّن ُ ِإ َّنال
ي
سوالً فَيُ ِ
ب أ َ ْو يُ ْر ِس َل َر ُ
َو ْح يا ً أ َ ْو ِمن َو َراء ِح َجا ٍ
ي ِبإِ ْذ ِن ِه َما يَشَا ُء ِإنَّنهُ َ
ع ِل ٌّي
وح َ
َح ِك ي ٌم [الشورى  . )) ]51 :واضح من تلك اآليات أن النبوة ال تُكتسب ،
وإنما هي اصطفاء مباشر من هللا ألشخاص من الناس يجعلهم أنبياء دون
واسطة من إنس وال جن وال َملَك ،وال نبي  ،وال ولي .وال توجد نبوة
ناقصة وأخرى كاملة ،وال نبوة ظلية ،وال تجسيدية ،وال بروزية ،وال تابعة
فهي في األصل واحدة ال تختلف ،وال تتجزأ ،وال تتعدد  ،وإنما طبيعة
الدعوات التي يُكلف بها هللا األنبياء هي التي تختلف ،وهنا يحدث التفريق
بين النبي والرسول :فالرسول نبي والنبي ليس رسوال ،واألصل واحد هو
الن بوة .وب ما ان الن بوة تكل يم وتكل يف إل هي لل ناس ا لذين يخ تارهم بنف سه
ومباشرة منه فأصل النبوة في معناها ومفهومها واحد ال يتجزأ وال يتنوع،
وال يتعدد .وال يُمكن ألحد أن يكتسبها بجهده ومكانته ،وإنما هي اصطفاء
وإكرام من هللا تعالى للعبد الذي يختاره للنبوة.
وأشار اللغوي ابن منظور اإلفريقي إلى خصال األنبياء وأخالقهم ،
وأكد على أن أتصاف أناس ببعض أخالقهم تأسيا بهم ال يجعلهم أنبياء ،فقال
الخال َل كان فيه ُجز ٌء
بوة تتجزأ ُ وال أ َ ّن من ج َمع هذه ِ
((وليس المعنى أن النُّم ّ
سب ٍة وال ُم ْجتَلَبة باألَسباب و ِإنما هي َكرامةٌ من
النبوة غير ُم ْكت َ َ
النبوة فان َّن
من َّن
ّ عز وجل)) .وعليه فإن عدم اتصاف مدعي النبوة بكل صفات النبي
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وخصاله هو دليل قطعي بأنه كذاب وليس نبيا ،وهذا الذي يصدق على
القادياني كما بيناه في كتابنا هذا.
وأمـا معـنى كلمـة "الخَتــم " شــرعا ولغـة ،فــإن معناهــا يعـني الغلــق،
واإلنهاء ،واإلتمام ن واإلكمال ،واإليقاف .وهي معاني متقاربة جدا وتكاد
ت كون متطاب قة وكل ها ت عني اإلن هاء ،واإلي قاف والغ لق ،وال سد ،كل هذه
المعناي تضمنها معنى"الختم"  .وعليه فإن " الخاتم " هو الذي أُنهي به
سد ،وأ ُتم ،وأُوقف ،وأُكمل  ،فكان هو آخر الشيء قطعا.
األمر ،وأُغلق ،و ُ
علَى
س ْم ِع ِه ْم َو َ
علَى قُلُو ِبه ْم َو َ
والدليل على ذلك قوله تعالىَ (( :خت َ َم ّ ُ َ
علَى َ
علَى
عذَ ٌ
اب ِ
عظ ي ٌم [الب قرة  ،) ) ]7 :و( ( ْاليَ ْو َم ن َْختِ ُم َ
َاوة ٌ َولَ ُه ْم َ
أ َ ْب َ
ص ِ
ار ِه ْم ِغش َ
أ َ ْف َوا ِه ِه ْم َوت ُ َك ِلّ ُمنَا أ َ ْيدِي ِه ْم َوت َ ْش َهدُ أ َ ْر ُجلُ ُه ْم ِب َما َكانُوا يَ ْك ِسبُونَ [يــــس :
علَى قَ ْل ِب َك َويَ ْم ُح
علَى َّن ِ َكذِبا ً فَإِن يَ َ
ش ِأ َّن ُ يَ ْختِ ْم َ
،))]65و((أ َ ْم يَقُولُونَ ا ْفت َ َرى َ
ُور [الشــورى :
ع ِليــ ٌم ِبذَا ِ
َّن ُ ْالبَ ِ
ت ال ُّم
اط َل َويُ ِح ُّمق ْال َح َّنق ِب َك ِل َماتِ ِه ِإنَّنهُ َ
صد ِ
وم ِختَا ُمهُ ِمس ٌ
ْك َوفِي ذَ ِل َك فَ ْليَتَنَافَ ِس
ق َم ْخت ُ ٍ
. ) ) ]24و( (يُ ْسقَ ْونَ ِم ْن َر ِحيــ ٍ
سونَ ) [المطففين  .)) 26-25 :واضح من تلك اآليات أن " الختم "
ْال ُمتَنَا ِف ُ
يعني الغلق ،واإلنهاء ،واإليقاف ،واإلتمام ،واإلكمال ،والسد ،وآخر الشيء.
إنها كلمة واحدة تضمنت كل تلك المعاني ،ولذلك استخدمها هللا تعالى في
التأكيد على ختم النبوة .فال نبوة بأي حال من األحوال بعد ختمها بالنبي
الخاتم محمد عليه الصالة والسالم.
وأما معنى " الختم " ،و" الخاتم" من السنة النبوية  ،فمنها قول النبي عليه
الصالة والسالم (( :سيكون في أمتي كذابون ثالثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا
خاتم النبيين ال نبي بعدي)).وقال « مثلى ومثل األنبياء كمثل رجل بنى دارا
فأتمهـا وأكملهـا إال موضـع لبنــة فجعـل النــاس يــدخلونها ويتعجبــون منهـا
ويقولون لوال موضع اللبنة » .قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم « -فأنا
موضع اللبنة جئت فختمت األنبياء » )) .واضح من الحديثين أن معنى "
ال َخ تم " و" الخاتم " يعني اإلنهاء والغلق ،واإلتمام  ،والسد  ،واإليقاف،
واإلكمال.و"الخَاتم"  ،هو الذي يُنهى به األمر ويُغلق ويُتم  ،ويُسد  ،ويُوقف
ويُكمل به ذلك ،فهو آخره.
وأما معنى كلمتي " ال َخ تم "،و" الخاتم " في اللغة العربية ،فقد حدد
معناهما اللغوي األديب أحمد بن بن فارس (ت نحو369 :هـ) ،فقال((:
آخ ِر ال ّ
شيء .يقال َخت َ ْمتُ
( َختم) الخاء والتاء والميم أص ٌل واحد ،وهو بُلوغ ِ
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سورة .فأ َّنما ال َختْم ،وهو َّن
الطبع على ال َّن
شيء ،فذلك من
العَ َمل ،وخَتم القارئ ال ُّم
ألن َّن
البـاب أي ضاً؛ ّ
آخ ِره ،في
الطبْع علـى
ِ
الشـيء ال ي كون إالّ ب عد بلـوغ ِ
اإلحــراز .والخــاتَم مش ٌّي
ــتق منــه؛ ّ
ألن بــه يُختَم .ويقــال الخــاتِ ُم ،والخاتــام،
ق "  .والنبي صلى هللا عليه وسلم
خاتامي
ت
وال َخيْتام .قال ":أخ ْذ ِ
ِ
ِ
بغير َح ّ ِ
آخ ُره .قـال هللا ت عالى:
بِ :
آخ ُرهمِ .
خــاتِ ُم األنبيـاء؛ ألنّه ِ
وختـام ك ِّل مشـرو ٍ
ْك} [المطففين  ،]26أي ّ
يجدونه منه عند ُ
{ ِختَا ُمهُ ِمس ٌ
شربهم إياه
آخر ما ِ
إن َ
رائِ َحةُ المسك")).
وقال اللغوي إسماعيل بن حماد الجواهري(398هـ) َ [(( :ختم ] ختمت
الشئ ختما فهو مختوم ،ومختم شدد للمبالغة .وختم هللا له بخير .وختمت
القرآن :بلغت آخره .واختتمت الشئ :نقيض افتتحته .والخاتم والخاتم ،بكسر
التاء وفتحها .والخيتام والخاتام كله بمعنى ،والجمع الخواتيم .وتختمت ،إذا
لبسته .وخاتمة الشيء  :آخره .ومحمد صلى هللا عليه وسلم خاتم األنبياء
عليهم الصالة والسالم.)).
ويقول اللغوي ابن منظور اإلفريقي(( :وخاتم كل شئ وخاتمته :عاقبته
وآخره .واختتمت الشئ  :نقيض افتتحته .وخاتمة السورة :آخرها ...وختام
القوم وخاتمهم وخاتمهم  :آخرهم ،عن اللحياني ،ومحمد ،صلى هللا عليه
وســلم ،خــاتم األنبيــاء ،عليــه وعليهـم الصــالة والســالم .التهـذيب :والخــاتم
والخاتم من أسماء النبي ،صلى هللا عليه وسلم .وفي التنزيل العزيز :ما كان
محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول هللا وخاتم النبيين ،أي آخرهم)).
وبذلك نكون قد حددنا المعنى الشرعي واللغوي لعبارتي " :النبوة "  ،و"
ال َخ تم "  .و قد اتف قت الم صادر اللغو ية مع ما ذكره ال شرع في تعري فه
وتحديده لمعنى كلمتي " النبوة " ،و" ال َخ تم "  .فتبين بدقة ووضوح أن
"النبوة " ،ال تُكتسب ،وال تتجزأ  ،وال تتعدد ،وإنما هي اصطفاء وتكليم من
هللا لمن اختاره نبيا ،ولن ينالها أحد لم يختاره هللا تعالى .وأما كلمتا" :
الخَتم" و"الخاتم"  ،فيعنيان بكل معانيمها معنى واحدا هو :الغلق ،واإلنهاء،
واإلتمام ،واإلي قاف ،والسد ،واإلكمال  ،وآ خر الشيء .وبتحديد معنى "
النبوة" و" الختم".
وبما أن تلك المعاني كلها تندرج في قوله تعالىَ (( :ولَ ِكن َّنر ُ
سو َل َّن ِ
َوخَات َ َم النَّن ِب ِيّ ينَ )) [األحزاب  ، ))]40 :فهي تريد أن تقول لنا :إن طريق
سد ،وسلسلتها قد أُوقت وأُنهيت ،وأن بابها قد أُغلق  ،وأن بناءها
النبوة قد ُ
قد أُكمل وأُتم .وذلك يعني أيضا أن نبوة األنبياء تحمل معنى واحدا ال تعدد
تنوع .فالنبوة قد ُختمت بالنبي الخاتم محمد عليه الصالة والسالم
فيه وال ّ
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،وبهذا نكون قد نق ضنا ن بوة القاد ياني المزعومة ا لتي أ قام عليها ديان ته
الزائفة ،بحكم أنه أدعى النبوة والرسالة ،بعد ختم النبوة.وفيما يلي النقض
المفصل لما أجملناه.
ثانيا :األدلة الشرعيةعلى ختم النبوة ونقض النبوة القاديانية :
تنقسم أدلة نقضنا لنبوة القادياني المزعومة إلى نوعين ،أولهما :أدلة ختم
النبوة وهي تعني أن القادياني بالضرورة ليس نبيا ،بمعنى يستحيل أن يكون
نبيا ،وإنما هو كاذب في ادعائه للنبوة.وهذا النوع من األدلة ال يقررها إال
الشرع  ،ألن أمر النبوة بيد هللا تعالى وحده .وعليه يجب ذكر أدلة الكتاب
والسنة التي تُثبت قطعا ختم النبوة بمحمد عليه الصالة والسالم ،ومما يعني
قطعا انه يستحيل أن يأتي نبي بعده .
ال نوع ال ثاني :أد لة تُب ين أن القاد ياني لم يكن نب يا أل نه لم تتوفر ف يه
خصائص وخصال النبي المتعلقة بالصفات البدنية وال ُخلقية والعلمية  ،بل لم
تتو فر ف يه وال خا صية وا حدة من خ صائص الن بوة ك ما بي ناه في كتاب نا
هذا.مما يعني أنه ال يُمكن أن يكون القادياني نبيا .وهذا النوع من األدلة
مصدره الشرع ،وصفات القادياني البدنية واألخالقية والعلمية.
أوال :األدلة الشرعية على ختم النبوة ونقض النبوة القاديانية:
تضمن القرآن الكريم والسنة النبوية نصوصا كثيرة دلت على ختم
النبوة بالنبي األمي العربي محمد بن عبد هللا صلى هللا عليه وسلم  ،وانه هو
آخر األنبياء وال نبي بعده.تلك النصوص أكدت قطعا على ختم النبوة ،حتى
أصبح ختمها من األمور المعروفة من دين اإلسالم بالضرورة  .فهي أصل
من أصول اإلسالم من أنكرها فقد كفر به.
بالنسبة للقرآن الكريم  ،فقد تضمن أدلة كثيرة دلت على ختم النبوة
بمحمد عليه الصالة والسالم  ،فهو آخر األنبياء  ،وال نبي بعده .أولها قوله
سو َل َّن ِ َوخَات َ َم النَّن ِب ِيّ ينَ
تعالىَّ (( :نما َكانَ ُم َح َّنمدٌ أَبَا أ َ َح ٍد ِ ّمن ِ ّر َجا ِل ُك ْم َولَ ِكن َّنر ُ
ع ِليما ً [األحزاب .))]40 :
َو َكانَ َّن ُ ِب ُك ِّل َ
ش ْيءٍ َ
أقول :بما أنه سبق أن بينا بأدلة الكتاب والسنة واللغة العربية أن معنى
كلمـــتي " ال َختـــم" ،و" الخـــاتم" يعـــني اإلنهـــاء ،والغلـــق ،واإليقـــاف،
واإلتمام،واإلكمال  ،والسد  ،وآخر الشيء ،وأن كل هذه المعاني تحمل في
النهاية معنى واحدا شامال مانعا ،هو أن األمر قد أُنهي ،وأُغلق ،وأُوقف،
سد ،وأُكمل  ،فال مزيد عليه  ،ألنه هو آخر الشيء  .فإن قوله تعالى:
و ُ
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سو َل َّن ِ َوخَات َ َم النَّنبِ ِيّينَ )) هو دليل قطعي على انه ال نبي بعد محمد
(( َولَ ِكن َّنر ُ
عليه الصالة والسالم ،فهو آخر األنبياء وال نبي بعده  ،وبه أُكمل الدين،
وتوقفت الرساالت.وعليه فيستحيل أن يكون ميرزا القادياني نبيا ،وإنما هو
كاذب في ادعائه للنبوة.
الدليل الثاني :يتعلق بعدة آيات قرآنية جعلت اإليمان المقبول عند هللا
تعالى في الدنيا واآلخرة ،وال ُمنجي صاحبه من النار ويُدخله الجنة هو
اإليمان بالقرآن وبالذي نزل عليه القرآن وهو محمد صلى هللا عليه وسلم ،
وبالذي أ ُنزل من قبله فقط  ،ولم تقل وبالذي سينزل من بعده .منها قوله
اآلخ َرةِ ُه ْم
تعالى(( :والَّنذِينَ يُؤْ ِمنُونَ ِب َما أ ُ ِنز َل ِإلَ ْيكَ َو َما أ ُ ِنز َل ِمن قَ ْب ِلكَ َو ِب ِ
علَى ُهدًى ِ ّمن َّنر ِبّ ِه ْم َوأ ُ ْولَـــــ ِئ َك ُه ُم ْال ُم ْف ِل ُحونَ ) (
يُو ِقنُونَ أ ُ ْولَـــــ ِئ َك َ
الرا ِس ُخونَ ِفي ْال ِع ْل ِم ِم ْن ُه ْم َو ْال ُمؤْ ِمنُونَ يُؤْ ِمنُونَ ِب َما
البقـرة،) )5-4:و( (لَّنــ ِك ِن َّن
صالَة َ َو ْال ُمؤْ تُونَ َّن
الز َكاة َ َو ْال ُمؤْ ِمنُونَ
أ ُ ِنز َل إِلَيكَ َو َما أ ُ ِنز َل ِمن قَ ْب ِلكَ َو ْال ُم ِق ِ
يمينَ ال َّن
ع ِظيما ً [النساء ،)) ]162 :و((المر
بِا ّ ِ َو ْاليَ ْو ِم ِ
سنُؤْ تِي ِه ْم أ َ ْجرا ً َ
اآلخ ِر أ ُ ْولَـئِ َك َ
اس الَ
ِي أُنـ ِـز َل إِلَ ْيكَ ِمن َّرر ِبكَ ْال َح ُّمق َولَــ ِك َّنن أ َ ْكث َ َر النَّن ِ
تِ ْل َك آيَاتُ ْال ِكتَا ِ
ب َوالَّنذ َ
ب لَ َمن يُؤْ ِم ُن ِبا ّ ِ َو َما أ ُ ِنز َل
يُؤْ ِمنُونَ [الرعد ،)) ]1 :و(( َو ِإ َّنن ِم ْن أ َ ْه ِل ْال ِكتَا ِ
ت ّ ِ ث َ َمنا ً قَ ِليالً أ ُ ْولَـئِ َك لَ ُه ْم
ِإلَ ْي ُك ْم َو َما أ ُ ِنز َل ِإلَ ْي ِه ْم خَا ِش ِعينَ ِ ّ ِ الَ يَ ْشت َ ُرونَ ِبآيَا ِ
ب [آل عمران ،))]199 :و((ات َّن ِبعُواْ َما
سا ِ
س ِري ُع ْال ِح َ
أ َ ْج ُر ُه ْم ِعندَ َر ِبّ ِه ْم ِإ َّنن ّ َ َ
نز َل ِإلَ ْي ُكم ِ ّمن َّنر ِبّ ُك ْم َوالَ تَت َّن ِبعُواْ ِمن دُونِ ِه أ َ ْو ِليَاء قَ ِليالً َّنما تَذَ َّنك ُرونَ [األعراف :
أُ ِ
.))]3
واضح من تلك اآليات أن اإليمان المقبول عند هللا والمنجي لصاحبه
في الدنيا واآلخرة،هو اإليمان بالقرآن الكريم وبالنبي الذي جاء به ،وبالكتب
التي سبقته ،ووجوب إتباعه هو فقط .ولم تشر من قريب وال بعيد إلى كتاب
آخر سينزله هللا من بعد القرآن .بل وال يُمكن أن يُشر إلى ذلك ألن هللا علّق
القبول والنجاة باإليمان بالقرآن ونبيه والكتب التي سبقته فقط .وبما أن
األمر كذلك ،فإن القرآن الكريم هو آخر الكتب السماوية ،والنبي محمد عليه
ال صالة والسـالم هـو آخـر األنبيـاء ،فال نـبي ب عده ،وال كتـاب إل هي ب عد
القرآن.وبما أن القادياني ادعى النبوة والوحي  ،فهو كاذب فيما ادعاه وال
يُمكن أن يكون نبيا.
اإل ْسالَ ِم دِينا ً فَلَن يُ ْقبَ َل ِم ْنهُ
الدليل الثالث :قال تعالىَ (( :و َمن يَ ْبت َ ِغ َ
غي َْر ِ
اآلخ َرةِ ِمنَ ْالخَا ِس ِرينَ [آل عمران  ، )) ]85 :فدين هللا هو اإلسالم،
َو ُه َو فِي ِ
وال يقبل هللا من أحد غيره ،ومن لم يتبع اإلسالم فهو كافر وسيكون في
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اآلخرة من الخاسرين .واإلسالم كتابه القرآن ونبيه محمد عليه الصالة
والسالم ،فمن لم يؤمن بمحمد والقرآن فهو كافر ،ومصيره إلى النار وبئس
القرار.وهذا يستلزم حتما أن محمدا خاتم األنبياء ،فال نبي بعده ،وال كتاب
إلهي آخر بعد القرآن  .وبما أن القادياني ادعى النبوة والوحي ،فهو كاذب
وال يُمكن أن يكون نبيا.
اإل ْسالَ ُم [آل عمران :
الدليل الرابع  :قال تعالىِ (( :إ َّنن الدِّينَ ِع ندَ ّ ِ ِ
 .))]19فدين هللا تعالى هو اإلسالم ،وال يقبل دينا آخر ،واألديان األخرى
لن تٌنجي أصحابها يوم القيامة ،وسيكون مصيرهم إلى النار ألنهم كفار.
وبما أن األمر كذلك ،واإلسالم نبيه محمد صلى هللا عليه وسلم وكتابه
القرآن ،فمحمد هو آخر األنبياء ،والقرآن آخر الكتب السماوية ،فال يُمكن أن
يأتي بعده نبي آخر ،وال أن ينزل كتاب إلهي بعد القرآن .وبما أن األمر
كذلك ،والقادياني ادعى النبوة ،فهو كاذب ويستحيل أن يكون نبيا.
علَ ْي ُك ْم
ا لدليل ال خامس :قال ت عالىْ ( ( :اليَ ْو َم أ َ ْك َم ْلتُ لَ ُك ْم دِينَ ُك ْم َوأَتْ َم ْمتُ َ
اإل ْسالَ َم دِينا ً [المائدة  .)) ]3 :فاإلسالم دين أكمله هللا ،
نِ ْع َمتِي َو َر ِ
ضيتُ لَ ُك ُم ِ
ورضــيه للمســلمين دينــا  ،وأتــم بــه عليهــم نعمتــه .وبمــا أن اإلســالم ديــن
كامل،فهو كامل بنبيه محمد عليه الصالة والسالم ،وبكتابه القرآن الكريم،
وعليه فإنه ال يُمكن أن يأتي نبي بعد نبينا محمد  ،وال كتاب بعد القرآن ،وال
دين بعد اإلسالم .وبما أن الميرزا القادياني ادعى النبوة ،والرسالة ،والوحي
والشريعة ،فهو كاذب قطعا ،وال يُمكن أن يكون كما زعم.
ص ْد َرهُ
الــدليل الســادس :قــال تعـالى( ( :فَ َمن يُ ِر ِد ّ ُ أَن يَ ْه ِديَهُ يَ ْش َرحْ َ
صعَّندُ فِي
ض ِيّقا ً َح َرج ـا ً َكأَنَّن َما يَ َّن
ص ْد َرهُ َ
إل ْسالَ ِم َو َمن يُ ِر ْد أَن يُ ِ
ضلَّنهُ يَ ْجعَ ْل َ
ِل ِ
علَى الَّنذِينَ الَ يُؤْ ِمنُونَ [األنعام ،)) ]125 :
ال َّن
س َماء َكذَ ِل َك يَ ْجعَ ُل ّ ُ ِ ّ
س َ
الر ْج َ
ور ِ ّمن َّنر ِبّ ِه فَ َو ْي ٌل ِلّ ْلقَا ِسيَ ِة
إلس َْال ِم فَ ُه َو َ
علَى نُ ٍ
و( (أَفَ َمن ش ََر َح َّن ُ َ
ص ْد َرهُ ِل ْ ِ
ين [الزمر  .)) ]22 :فال هداية
قُلُوبُ ُهم ِ ّمن ِذ ْك ِر َّن ِ أ ُ ْولَئِ َك فِي َ
ض َال ٍل ُم ِب ٍ
ربانية صحيحة  ،وال نور إيماني رباني حقيقي إال في اإلسالم وباإلسالم
نور به
وبتوفيق من هللا تعالى لعباده المؤمنين فإنه يهديهم إلى اإلسالم ويُ ّ
قلوبهم .فال دين مقبول عند هللا إال اإلسالم ،واإلسالم كتابه القرآن ،ونبيه
النبي األمي محمد عليه الصالة والسالم .وبما أن األمر كذلك  ،فال يُمكن أن
يظهر دين جديد مقبول عند هللا تعالى ،وال أن يأتي نبي بعد نبينا محمد ،وال
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أن ينزل كتاب إلى آخر بعد القرآن الكريم .وبما أن القادياني ادعى النبوة،
والرسالة ،والوحي فهو كاذب فيما ادعاه وال يُمكن أن يكون نبيا.
ت َوآ َمنُوا بِ َما
صا ِل َحا ِ
ع ِملُوا ال َّن
الدليل السابع :قال تعالىَ ((:والَّنذِينَ آ َمنُوا َو َ
صلَ َح بَالَ ُه ْم [محمد
س ِيّئَاتِ ِه ْم َوأ َ ْ
علَى ُم َح َّنم ٍد َو ُه َو ْال َح ُّمق ِمن َّنر ِبّ ِه ْم َكفَّن َر َ
نُ ِ ّز َل َ
ع ْن ُه ْم َ
 .))]2 :واضح من اآلية أن فالح البشر ونجاتهم يوم القيامة ال يتم إال
باإليمان باهلل  ،وبالنبي محمد صلى هللا عليه وسلم وبما جاء به ،والعمل
الصالح  .وبما أن األمر كذلك ،وأن هللا تعالى أرسل محمدا إلى الناس
جميعا ،وأن اإلسالم هو دين هللا تعالى الذي جاء به محمدصلى هللا عليه
وسلم  ،فإن هذا يعني قطعا أن محمدا هو آخر األنبياء وال نبي بعده أبدا.وبما
أن الغالم القادياني ادعى النبوة فهو كاذب ،ويستحيل أن يكون نبيا.
الدليل الثامن  :قال تعالىَ (( :و ِإ ْذ أ َ َخذَ ّ ُ ِميثَاقَ النَّن ِب ِيّيْنَ لَ َما آت َ ْيت ُ ُكم ِ ّمن
صدّ ٌ
ص ُرنَّنهُ قَا َل
ب َو ِح ْك َم ٍة ث ُ َّنم َجاء ُك ْم َر ُ
ِكتَا ٍ
ِق ِلّ َما َمعَ ُك ْم لَتُؤْ ِمنُ َّنن ِب ِه َولَتَن ُ
سو ٌل ُّمم َ
ص ِري قَالُواْ أ َ ْق َر ْرنَا قَا َل فَا ْش َهدُواْ َوأَنَا ْ َمعَ ُكم ِ ّمنَ
علَى ذَ ِل ُك ْم ِإ ْ
أَأ َ ْق َر ْرت ُ ْم َوأ َ َخ ْذت ُ ْم َ
ال َّن
سى اب ُْن َم ْريَ َم يَا بَ ِني ِإس َْرا ِئي َل
شا ِهدِينَ [آل عمران  . )]81 :و(( َو ِإ ْذ قَا َل ِعي َ
ي ِمنَ الت َّن ْو َراةِ َو ُمبَ ّ
سو ٍل يَأْتِي
شِرا ً بِ َر ُ
إِ ِنّي َر ُ
سو ُل َّن ِ إِلَ ْي ُكم ُّمم َ
صدِّقا ً ِلّ َما بَيْنَ يَدَ َّن
ت قَالُوا َهذَا ِس ْح ٌر ُّممبِ ٌ
ين [الصف ]6 :
ِمن بَ ْعدِي ا ْس ُمهُ أ َ ْح َمدُ فَلَ َّنما َجاء ُهم بِ ْالبَ ِيّنَا ِ
ي الَّنذِي يَ ِجدُونَهُ َم ْكتُوبا ً ِع ندَ ُه ْم فِي
الر ُ
)) ،و((الَّنذِينَ يَتَّنبِعُونَ َّن
ي األ ُ ِ ّم َّن
سو َل النَّنبِ َّن
ع ِن ْال ُمن َك ِر َويُ ِح ُّمل لَ ُه ُم َّن
ت
الط ِيّبَا ِ
اإل ْن ِجي ِل يَأ ْ ُم ُر ُهم بِ ْال َم ْع ُر ِ
وف َويَ ْن َها ُه ْم َ
الت َّن ْو َراةِ َو ِ
ص َر ُه ْم َواأل َ ْغالَ َل الَّنتِي َكان ْ
علَ ْي ِه ُم ْال َخبَآئِ َ
علَ ْي ِه ْم
ع ْن ُه ْم ِإ ْ
ث َويَ َ
َت َ
ض ُع َ
َويُ َح ِ ّر ُم َ
نز َل َمعَهُ أ ُ ْولَ ـئِ َك ُه ُم
فَالَّنذِينَ آ َمنُواْ بِ ِه َو َ
ع َّنز ُروهُ َونَ َ
ص ُروهُ َواتَّنبَعُواْ النُّم َ
ِي أ ُ ِ
ور الَّنذ َ
صدّ ٌ
ِق ِلّ َما
ْال ُم ْف ِل ُحونَ [األعراف  .]157 :و(( َولَ َّنما َجاء ُه ْم ِكت َ ٌ
اب ِ ّم ْن ِعن ِد ّ ِ ُم َ
ع َرفُواْ
علَى الَّنذِينَ َكفَ ُرواْ فَلَ َّنما َجاء ُهم َّنما َ
َمعَ ُه ْم َو َكانُواْ ِمن قَ ْب ُل يَ ْست َ ْفتِ ُحونَ َ
علَى ْال َكافِ ِرينَ [البقرة .))]89 :
َكفَ ُرواْ ِب ِه فَلَ ْعنَةُ َّن َ
أقول :تلك اآليات صريحة بأن هللا تعالى أخذ ميثاق النبيين الذين سبقوا
محمدا صلى هللا عليه وسلم  ،بأن يؤمنوا به ويبشرون به وينصرونه  ،وقد
أنزل هللا تعالى خبره واسمه في الكتب التي أنزلها على رسله وأمرهم
بإتباعه  ،منها التوراة واإلنجيل .وعندما اقترب زمن ظهور محمد عليه
الصالة والسالم كان أهل الكتاب يُبشرون بين الكفار بقرب ظهوره  .وبما
أن األمر كذلك  ،فإن ذلك الميثاق الذي أخذه هللا تعالى على كل األنبياء ،هو
دليــل دامـغ بأنــه ال يتعلــق بنــبي عــادي ،وإنمـا يتعلــق بنــبي يتمـيز عليهـم
بخاصيتين هما :أنه رسول مبعوث إلى عالم اإلنس والجن  .والثانية :أنه
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خاتم األنبياء ،به تُختم النبوة ،فال نبي بعده .وبما إلى القرآن أشار إلى
الخاصيتين في عدة آيات قرآنية ،فإن الميثاق الذي أخذه هللا على النبيين
يتع لق بآخر األنبياء محمد عليه الصالة والسالم .وبما أن األمر كذلك،
والقادياني قد ادعى النبوة  ،فهو كاذب ،وال يُمكن أن يكون نبيا.
الدليل األخير -التاسع : -مضمونه أنه ال يوجد في القرآن الكريم –
وكذلك في السنة النبوية الصحيحة -دليل يُشير من قريب وال من بعيد إلى
مجيء نبي بعد النبي الخاتم محمد بن عبد هللا صلى هللا عليه وسلم.ولو كان
سيأتي نبي بعده للزم قطعا أن يُبشر به ،ويأتي ذكره باسمه وصفاته في
القرآن الكريم والسنة بوضوح وصراحة  .بحكم أن التبشير باألنبياء هو
سنة هللا في إرسال األنبياء .فكل نبي كان يبشر بمن يأتي بعده ،ومحمد-عليه
الصالة والسالم -بشر به كل األنبياء كما بيناه في الدليل السابق ،إال نبينا
مح مد ف لم يُب شر ب نبي يأتي ب عده  ،و لو كان سيأتي ب عده نبي ل كان من
الضروري أن يُبشر به ،ولوجدنا ذكره في الكتاب والسنة .وبما انه لم يُبشر
بنبي يأتي بعده ،فهذا يعني قطعا أن محمدا صلى هللا عليه وسلم هو خاتم
األنبياء  ،فال نبي بعده .وبما أنه كذلك ،والغالم القادياني ادعى النبوة ،فهو
كاذب قطعا ،وال يُمكن أن يكون نبيا.
وختاما لتلك األدلة ،يتبين منها أن القرآن الكريم نص وأكد قطعا على
ختم النبوة بمحمد عليه الصالة والسالم ،فهو آخر األنبياء ،فال نبي بعده من
جهة ،ويستلزم من جهة أخرى بطالن ادعاء القادياني للنبوة ،فال يُمكن أن
يكون نبيا ،وإنما هو كاذب في ادعائه للنبوة .
وأما األد لة من ال سنة النبوية ا لتي تُث بت خ تم الن بوة بالنبي األمي
العربي محمد بن عبد هللا صلى هللا عليه وسلم  ، ،فهي أحاديث صحيحة
واضحة وصريحة ،وقطعية الداللة في التأكيد على ختم النبوة  ،فهو خاتم
األنبياء ،فال نبي بعده .فمنها األحاديث اآلتية:
عن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال « (( :فإني آخر األنبياء
وإن مسجدي آخر المساجد »)) .وقال(( :وأنا آخر األنبياء وأنتم آخر
األمم)) .وعن ((أنس بن مالك قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم :إن
الرسالة والنبوة قد انقطعت فال رسول بعدي وال نبي قال فشق ذلك على
الناس قال :قال ولكن المبشرات قالوا يا رسول هللا وما المبشرات ؟قال:
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رؤيا الرجل المسلم وهي جزء من أجزاء النبوة" .إسناده صحيح على شرط
مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير المختار بن فلفل فمن رجال مسلم)).
ومنها أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال (( :إن مثلي مثل األنبياء
من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إال موضع لبنة من زاوية
فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هال وضعت هذه اللبنة ؟ قال
فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين )) .وفي رواية «(( :مثلي ومثل األنبياء كمثل
رجــل بــنى دارا فأتمهـا وأكملهـا إال موضــع لبنــة فجعـل النــاس يــدخلونها
ويتعجبون منها ويقولون لوال موضع اللبنة » .قال رسول هللا  -صلى هللا
عليه وسلم « -فأنا موضع اللبنة جئت فختمت األنبياء » )) .
ومنها عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال (( :كانت بنو إسرائيل تسوسهم
األنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه ال نبي بعدي)) .وقال ((:سيكون في
أمتي كذابون ثالثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين ال نبي بعدي)).
وقال عليه الصالة والسالم ((:إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي
الذي يمحو هللا بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا
العاقب الذي ليس بعدي نبي)).
وبذلك يتبين من تلك األحاديث -كما في القرآن -أنها أكدت بصراحة
ووضوح ال لُبس فيهما على أن النبوة قد ُ ختمت بالنبي األمي العربي محمد
صلى هللا عليه وسلم  ،فال نبي بعده  .مما يعني قطعا أن الميرزا القادياني
كان كاذبا في ادعائه للنبوة ،وال يُمكن أن يكون نبيا.
لكن قبل إنهاء هذا المبحث ،أشير هنا إلى انه ربما يُعترض على بعض
ما قر رناه أعاله باالعتراضات اآلتية:
االعتراض األول :قال أبو داود في السنن  (( :حدثنا عبد القدوس بن
محمد  .حدثنا داود بن شبيب الباهلي  .حدثنا إبراهيم بن عثمان  .حدثنا
الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس قال  -:لما مات إبراهيم ابن رسول
هللا صلى هللا عليه و سلم صلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وقال ( إن
له مرضعا في الجنة  .ولو عاش لكان صديقا نبيا )).
وفي مسند أحمد (( :حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن
السدي قال سمعت أنس بن مالك يقول لو عاش إبراهيم ابن النبي صلى هللا
عليه وسلم لكان صديقا نبيا)).
أقول :الحديث ال يصح إسنادا والمتنا:
فأما إسنادا  ،فإن الحديث األول إسناده ال يصح ،ألن من رجاله :أبو
شيبة إبراهيم بن عثمان الكوفي العبسي :متروك الحدبث.
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ومنهم :الحكم بن عتيبة الكندي أو محمد الكوفي ( 114 -50هـ) ،قيل فيه
 :ثقة  ،ثبت ُ ،مدلس  ،كان يرسل  ،حدث عن أقوام لم يسمع منهم  ،كزيد
بن أرقم  ،لم يلق ابن مسعود  ،قال أحمد العجلي  (( :وكان فيه تشيع إال أن
ذلك لم يظهر منه إال بعد موته )) .وهذا دليل دامغ على أن شيعة محدثي
الكو فة كانوا مند سين ب ين أ هل ال حديث  ،و كانوا حري صين ع لى إخ فاء
حقيقتهم  ،ولهذا لم يُتفطن لكثير من هؤالء ،وبعضهم لم يظهر حاله إال بعد
موته  ،كهذا الرجل  .فما مصير مروياته بعد انكشاف أمره ؟؟!! .وقد جعله
ابن قتيبة من رجال الشيعة  ،وعده الشيعة من رجالهم ومن رواة أخبارهم
اإلمام ية عن ب عض أئمت هم ،وجع له بع ضهم من ال شيعة الزيد ية البتر ية.
فاإلسناد ال يصح من جهته ألنه ليس بثقة ،ويرسل ويُدلس  ،وهنا قد عنعن.
وأما اإلسناد الثاني ،فهو ال يصح أيضا ألن من رجاله :سفيان بن سعيد
بن مسروق الثوري ( 161 -97هـ)  :ثقة  ،ثبت  ،حجة ُ ،مدلس ،وربما
دلس عن الضعفاء ،و ُمرسالته شبه الريح  ،فيه تشيع يسير  ،يثلث بعلي ،و
قيل أنه رجع عن ذلك .وقال  (( :مؤمل بن إسماعيل :عن سفيان ،قال:
تركتني الروافض وأنا أبغض أن أذكر فضائل علي ))  .وسأله رجل عن
من يشتم أبا بكر ،فقال :كافر باهلل العظيم)) .وبما أنه كان يُدلس ،ومرسالته
شبه الريح ،وهنا قد عنعن  ،فاإلسناد ال يصح من جهته .
ومنهــم :إســماعيل بــن عبــد الــرحمن بــن أبــي كريمــة الســدي الكوفــي
ت127هـ)  ،قيل فيه :ثقة ،ليس به بأس ،صدوق  ،ضعيف ،كذاب شتام،
كان من كبار كذابي الكوفة  ،لين  ،ال يُحتج به  ،كان يطعن في الشيخين
أبي بكر وعمر -رضي هللا عنهما . -وقد ذكره الشيعة من بين رجالهم .
وأما متنا ،فهو باطل قطعا وال يُمكن أن يقوله النبي عليه الصالة
والسالم ،ألن إبراهيم سواء مات أو عاش لن يكون نبيا ألن محمدا هو النبي
الخاتم قطعا وال دخل لحياة إبراهيم من موته .وهذا الحديث يفتح مجاال
مدعي النبوة بأن يتعلقوا به ،والراجح أنه من اختالق الشيعة اإلمامية ،فهم
الذين جعلوا أئمتهم أنبياء ،بل وأكبر منهم حسب رواياتهم ال ُمختلقة .وقد
وجدنا في نقدنا لألسنادين السابقين راويين شيعيين إماميين  .وذلك الحديث
المزعوم هو فعال ين في خ تم الن بوة ،وع لى اقل ت قدير يب قى يحتمل عدم
ختمها ،وهذا باطل قطعا بدليل القرآن والسنة كما بيناه سابقا .والحقيقة أن
ذلك الحديث هو طعن في القرآن والسنة ،ونقض لما أكداه عن ختم النبوة .
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اال عتراض ال ثاني :يت ضمن روايت ين ،األو لى  ،عن أم ال مؤمنين عائ شة
رضي هللا عنها .والثانية عن الصحابي المغيرة بن شعبة رضي هللا عنه.
األولى  :قال ابن أبي شيبة ((:حدثنا حسين بن محمد قال  :حدثنا جرير بن
حازم  ،عن عائشة رضي هللا عنها قالت  :قولوا  :خاتم النبيين  ،وال تقولوا
 :ال نبي بعده.)).
الثانية :قال ابن أبي شيبة(( :حدثنا أبو أسامة  ،عن مجالد قال  :أخبرنا
عامر قال  :قال رجل عند المغيرة بن شعبة  :صلى هللا على محمد خاتم
األنبياء  ،ال نبي بعده  ،قال المغيرة  :حسبك إذا قلت  :خاتم األنبياء  ،فإنا
كنا نحدث  ،أن عيسى خارج  ،فإن هو خرج  ،فقد كان قبله وبعده.)) .
أقول :واضح من الروايتين أنهما يعنيان بأن النبي محمد هو خاتم
األنبياء ،وليس ال نبي بعده ،بدعوى أن المسيح عيسى عليه السالم سينزل
بعده نبيا.فهو كان نبيا قبل نبينا محمد وسينزل من بعده نبيا أيضا .والحقيقة
أن األمر ليس كذلك  ،والروايتان ال يصحان إسنادا وال متنا ،وال يصح
نسبتهما إلى الصحابيين المذكورين.
فأما إسنادا  ،فإن الرواية األولى ال يصح إسنادها ،ألن من رجاله :جرير
بن حازم بن زيد األزدي :ثقة ،لكنه يُرسل  ،ويُدلس.وهنا قد عنعن ،وروى
الخبر عن عائشة ،ولم يسمع منها وال لحق بها  ،ألنه بعيد عنها زمنيا ،فهي
توفيت سنة 50هـ وهو مات سنة 170هـ.
وأما إسناد الرواية الثانية ،فهو أيضا ال يصح ،ألن من رجاله :أبو
أسامة المدني(ت  136هـ) :ثقة ،يرسل  ،مدلس  ،قال بن عيينة  :كان زيد
بن أسلم رجال صالحا وكان في حفظه شيء ،وروى عن أقوام لم يسمع
منهم ،فلم يسمع من سعد بن أبي وقاص ،وال من أبي أمامة ،وأرسل عن
علي  ،وأبي سعيد الخدري ،وروى عن محمود بن لبيد ولم يسمع منه.
وذكره ابن عدي في الضعفاء ،فأنكر عليه الذهبي ذلك  .لكن الحقيقة أن ذكر
ابن عدي له في الضعفاء له ما يُبرره  ،ألن ضعفه بسبب اإلرسال والتدليس
وقلة الضبط  .وبما أنه كان يُدلس ويُرسل  ،وهنا قد عنعن فالخبر بينه وبين
الذي يليه لم يثبت اتصاله.
ومنهم :مجالد بن سعيد بن عمير بن بسطام الهمداني أبو عمرو الكوفي (
ت 144ه ـ)  :ضعيف ،ل يس ب شيء  ،ثقـة ،كان رفا عا لألحاد يث غير
المرفوعة  ،ال يُحتج بحديثه ،واهي الحديث  ،ليس بالقوي  ،عامة مروياته
غير محفوظة.
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وأما متنا ً  ،فمتن الروايتين ال يصح لثالثة أمور أساسية :األول ،هو أن
متنهما يتناقض مع قوله " :خاتم النبيين" ،ألن القول بخاتم النبيين يعني
حتما أنه ال نبي بعد خاتم النبيين  ،وإال لما كان هو خاتم النبيين .ومعنى
خاتم النبيين قد بينه القرآن والحديث كما وضحناه سابقا ،ويعني أنه ال نبي
بعد محمد عليه الصالة والسالم.
األمر الثاني :هو أن الروايتيّن تنقضهما النصوص القرآنية والحديثية التي
ذكرناها سابقا وأكدت على انه ال نبي بعد نبينا عليه الصالة والسالم.
األمر األخير -الثالث :-هو أن القرآن الكريم ذكر أن المسيح عيسى عليه
السالم عندما ينزل إلى األرض ال يرجع نبيا ،وإنما يرجع تابعا لنبينا محمد
صلى هللا عليه وسلم  ،فيكون من أعيان أمته .والدليل على ذلك هو تأكيد
القرآن على أن محمدا هو خاتم النبيين ،وان المسيح عيسى بن مريم بشر
بمجيء محمد  ،وورد خبر مجيئه في التوراة واإلنجيل ،وأمرهم هللا تعالى
ي الَّنذِي يَ ِجدُونَهُ
الر ُ
باتبا عه .قال ت عالى ( ( :الَّنذِينَ يَت َّن ِبعُونَ َّن
ي األ ُ ِ ّم َّن
سو َل النَّن ِب َّن
ع ِن ْال ُمن َك ِر
اإل ْن ِج ي ِل يَأ ْ ُم ُر ُهم ِب ْال َم ْع ُر ِ
وف َويَ ْن َها ُه ْم َ
َم ْكتُوبا ً ِع ندَ ُه ْم فِي الت َّن ْو َرا ِة َو ِ
َويُ ِح ُّمل لَ ُه ُم َّن
علَ ْي ِه ُم ْال َخبَآ ِئ َ
ص َر ُه ْم َواأل َ ْغالَ َل
الط ِيّبَا ِ
ع ْن ُه ْم ِإ ْ
ث َويَ َ
ض ُع َ
ت َويُ َح ِ ّر ُم َ
الَّن ِتي َكان ْ
ِي
علَ ْي ِه ْم فَالَّنذِينَ آ َمنُواْ ِب ِه َو َ
َت َ
ع َّنز ُروهُ َونَ َ
ص ُروهُ َواتَّنبَعُواْ النُّم َ
ور الَّنذ َ
سى اب ُْن
نز َل َمعَهُ أ ُ ْولَـ ِئ َك ُه ُم ْال ُم ْف ِل ُحونَ [األعراف  ،))]157 :و(( َو ِإ ْذ قَا َل ِعي َ
أُ ِ
ي ِمنَ الت َّن ْو َرا ِة
َم ْريَ َم يَا بَ ِني ِإس َْرا ِئي َل ِإ ِنّي َر ُ
سو ُل َّن ِ ِإلَ ْي ُكم ُّمم َ
صدِّقا ً ِلّ َما بَيْنَ يَدَ َّن
َو ُمبَ ّ
ت قَالُوا َهذَا
سو ٍل يَأْتِي ِمن بَ ْعدِي ا ْس ُمهُ أ َ ْح َمدُ فَلَ َّنما َجاء ُهم بِ ْالبَ ِيّنَا ِ
شِرا ً بِ َر ُ
ِس ْح ٌر ُّممبِ ٌ
ين [الصف  .)) ]6 :وبما أن األمر كذلك ،فعيسى عليه السالم
سيتبع محمد –عليهما الصالة والسالم -عندما ينزل ويكون من أمته.
االعتراض الثالث :أليس في قول النبي عليه الصالة والسالم (( :ليس
يبقى بعدي من النبوة إال الرؤيا الصالحة " )) .ما يُشير إلى أن النبوة تتجزأ
 ،فتكون أنواعا ودر جات ،فيظهر في ال ناس م ثال، :أنصاف ،وأر باع ،
وأخماس األنبياء ؟؟.
َص بوضوح على أن النبوة واحدة وال تتجزأ  ،وقد
أقول :هذا الحديث ن ّ
ُختمت .ولم يبق منها إال الرؤيا الصالحة .وهذا الحديث وأحاديث أخرى
أكدت بأن محمدا عليه الصالة والسالم هو خاتم األنبياء وال نبي بعده .وبما
أن األمر كذلك فإن تلك الخصلة " الرؤية الصالحة " هي كغيرها من
خصال النبوة ،كالصدق والجهاد ،التي يتميز بها النبي والمؤمنون أيضا.
كتميزه بالصدق مثال ،فهذه الصفة ليست خاصة به فقط ،وإنما يتميز بها
المؤمنون أيضا .ومن الثابت أن المؤمن الصادق يتصف بصفات كثيرة هي
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من صفات النـبي كال صدق ،واإلخـالص ،والج هاد ،والقناعـة ،وال صبر،
والوفاء ،لكنه لن يكون نبيا ،ألن الخاصية األساسية واألولى التي يتميز بها
النبي عن غيره من الناس هي أن هللا قد اصطفاه وأكرمه بكالمه ورسالته.
وعليه فإن النبي كنبي بالضرورة هو متصف باألخالق الحميدة ،كالتقوى،
والجهاد والصدق ،لكن المؤمنين المتصفين بمثل تلك الصفات لن يكونوا
أنبياء لمجرد اتصافهم بها .والشاهد على ذلك هو أن الصحابة الكرام كانوا
متصفين بصفات المؤمنين الحميدة والتي يتصف بها أيضا الرسول-عليه
الصالة والسالم -لكنهم لم يكونوا أنبياء  ،ولن يكونوا كذلك لمجرد اتصافهم
بتلك الصفات الحميدة .وهذا يؤكد ما قلناه بأن النبوة واحدة ال تتجزأ وال
تتنوع  ،وإنما بعض صفاتها يتصف بها المؤمنون .فهم بتلك الصفات ليسوا
بأنبياء ،ولن يكونوا كذلك ،والنبي متصف بتلك الصفات بالضرورة ،ألنه ال
نبوة من دونها .ألن هللا مثال ال يُمكن أن يختار نبيا كذابا  ،أو مجرما ،أو
سارقا .فالحديث السابق عندما قال(( :ليس يبقى بعدي من النبوة إال الرؤيا
الصالحة " )) .هو قد نفى من البداية أن تكون نبوة من بعد نبينا ،واألحاديث
السابقة بينت معنى ذلك عندما أكدت على أنه ال نبي بعد نبينا محمد عليه
الصالة والسالم؛ فيكون معنى الحديث أنه ستبقى بعض صفات النبي التي
يتميز بها أيضا المؤمنون األتقياء ستبقى فيهم من دون أن يكونوا أنبياء،
ألنهم ليسوا بأنبياء ،ولن يكونوا أنبياء ألن النبوة ال تتجزأ وال تُكتسب وقد
ُختمت نهائيا.فهؤالء المؤمنون اتصفوا ببعض صفات النبي ألنهم أتقياء
صالحون ،وليس ألنهم أنبياء .فتقاطع صفات المؤمن بصفات النبي لن
تجعل المؤمن نبيا ،ولن ت ُ ّ
جزء النبوة .ألن النبوة أمر قائم بذاته يتم بتدخل
مباشر من هللا تعالى فيصطفي من عباده للنبوة من يشاء؛ وأما الصفات
الحميدة التي يتصف بها المؤمن فهي صفات يكتسبها باجتهاده في طاعة
هللا حسب إخالصه ووسعه ،فيوفقه هللا تعالى لذلك .فيتبين من كل ذلك أن
النبوة ال تتجزأ وال تتنوع ،وال تقبل التجزئة  ،ألنها تقوم على أمر واحد
فقط هو اصطفاء هللا ألحد بني آدم ليكون نبيا ،وهذا االصطفاء يتضمن
بالضرورة اتصاف النبي بالخصال الحميدة واألخالق العالية؛ لكن اتصاف
المؤمنين بالخصال الحميدة لن يجعلهم أنبياء ،ألن أمر النبوة بيد هللا تعالى،
وليست نتاج األخالق الحسنة .وبما أن األمر كذلك ،فالنبوة ال تتجزأ وال
تقبل التجزئة .
وإن ها ًء ل هذا المبحث يتب ين م نه أن كال من نصوص ال قرآن الكريم
والسنة النبوية قد نصت قطعا على ختم النبوة بالنبي األمي العربي محمد بن
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عبد هللا عليه الصالة والسالم ،فال نبي بعده ،وال كتاب بعد القرآن الذي جاء
به النبي الخاتم.وذلك يعني أن أمر ختم النبوة بمحمد صلى هللا عليه وسلم ،
وال نــبي بعــده ،هــو مــن قطعيــات الكتــاب والســنة ،ومعــروف مــن الــدين
بالضرورة ،ومن ينكره تعمدا فقد كفر بدين اإلسالم.وبما أن األمر كذلك
والميرزا القادياني قد ادعى النبوة ،فهو كاذب قطعا ،وقد كفر بدين اإلسالم
،وال يُمكن أن يكون نبيا وال مسلما.
ثانيا :األدلة الشرعية على كذب القادياني في ادعائه للنبوة:
يت ضمن هذا المب حث األد لة ال شرعية ا لتي تُب ين مخال فة القاد ياني لدين
هللا-اإلســـالم -فـــي أصـــول الـــدين وفروعـــه األساســـية فـــي األخـــالق
والمعامالت.وبما أن كل األنبياء جاؤوا بدين واحد  ،وصدّقوا بعضهم بعضا
فلم تتناقض دعواتهم ورساالتهم  ،وال اختلفت عقائدهم وسلوكياتهم مع دين
ع لَ ُكم
هللا تعالى وإنما تطابقت معه والتزمت به مصداقا لقوله سبحانه(( :ش ََر َ
يم
صى ِب ِه نُوح ـا ً َوالَّنذِي أ َ ْو َح ْينَا ِإلَي َْك َو َما َو َّن
ِين َما َو َّن
ِ ّمنَ ال ـدّ ِ
ص ْينَا ِب ِه ِإب َْرا ِه َ
سى أ َ ْن أَقِي ُموا الدِّينَ َو َال تَتَفَ َّنرقُوا فِي ِه [الشورى ))]13 :؛فإن أي
سى َو ِعي َ
َو ُمو َ
شخص يدعى النبوة ،ويخالف دين هللا أصوال ،وفروعا فإنه ليس نبيا قطعا،
وإنما هو كاذب مدعٍ للنبوة .وبما أن القادياني ادعى النبوة ،فهل خالف دين
اإلسالم وناقضه وخرج عليه أم اتبعه والتزم به قلبا وقالبا؟؟ .طبعا إنه خالفه
شكال ومضمونا قلبا وقالبا ،وعمل ليال ونهارا ع لى هدمه من داخ له ،
انتصارا لهواه وشيطانه وأسياده اإلنجليز  .واألدلة الشرعية على مخالفته
لدين هللا كثيرة جدا ،ذكرنا منها في المبحث السابق األدلة التي تُثبت مخالفة
القادياني للشرع في تأكيده على ختم النبوة ،فلم يلتزم به وادعى النبوة ،فكان
ادعاؤه هذا دليال قطعيا على كذبه .ومنها أدلة أخرى سنذكرها في هذا
المبحث تُبين عدم اتصاف القادياني بصفات األنبياء المذكورين في الشرع
بخصالهم ومواقفهم وعقائدهم اإليمانية ،وبالتزامهم بالشرع في كل أحوالهم،
وعدم و قوعهم في ال شرك الك بائر.فعدم ات صاف القاد ياني بت لك ال صفات
والخصال والمبادئ هو دليل قطعي على انه ليس نبيا ،وإنما هو كاذب في
ادعائه للنبوة.
علما بأن األدلة الشرعية المفصلة التي ت ُ ّكذب القادياني وتكشف ضالالته
وكفرياته وتحريفاته وأباطيله كثيرة جدا تُقدر بالمئات بل باآلالف .وهذا أمر
ثا بت قط عا  ،ف لو يت فرغ عالم م سلم ماهر في ع لوم ال شريعة واإلن سان
والطبيعة لنقد ودحض كتب الميرزا القادياني كلها فإنه سيجد أن أخطاء
القادياني وتحريفاته وأكاذيبه وأباطيله ت ُقدر باآلالف من جهة؛ وسيجد من
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جهة أخرى من أدلة الشرع والعلوم أكثر من ذلك العدد لنقض تلك المزاعم
واألباطيل والتحريفات وغيرها .وبما أن األمر كذلك  ،فإني هنا ال أتوسع
في ذ كر األد لة ال شرعية ا لتي ت ُ كذّب القاد ياني وت ُ ضلله وتك شف أكاذي به
وتحريفاته ،مما يُثبت قطعا أن القادياني ليس عنده من صفات النبي وال
صفة واحدة ،وإنما هو كاذب في ادعائه للنبوة ،ويستحيل أن يكون نبيا ،وال
مسلما.
أول تلك األدلة :من الثابت قطعا في دين اإلسالم أن هللا تعالى واحد
أحــد وال شــريك لــه وال ولــد ،و ُمتصــف بكــل صــفات الكمــال ،وال يُشــبه
مخلوقاته في ذاته وال في صفاته .وان هللا هو الخالق ومفارق لمخلوقاته،
فليس هللا هو الكون  ،وال الكون هو هللا .هذه أصول العقائد واإليمان في
اإلسالم وهي موافقة للعقل والعلم أيضا.لكن الميرزا القادياني خالف ذلك
بصــراحة ،وقــال بالشــرك والتشــبيه والتجســيم والحلــول والزندقــة ووحــدة
الوجود .من ذلك أنه زعم أنه تلقى من عند هللا إلهاما ،قال له فيه (( :أنت
بمنز لة أوالدي ) ) .وز عم أي ضا( ( أن آدم كان أول أب ناء هللا في نوع
اإلنسان)).وأن هللا خاطبه بإلهامات ووحي ،فكان مما قاله له(( :أنت مني
بمنزلة ولدي)) .
ومنها أنه زعم أن هللا انزل عليه وحيا سنة 1902م  ،تضمن وصفه
بصفات األلوهية والحلول ،ووحدة الوجود ،بل وادعاء األلوهية .فقال(( :
إنما أمرك إذا أردت لشيء أن تقول له كن فيكون .آتيك غدا  ...أنت من
مائنا وهم من فشل ...أنت مني بمنزلة توحيدي)) .وزعم أن هللا خاطبه
بقول ((:يا قمر يا شمس أنت منى وأنا منك ")).
وبما أن القادياني زعم انه نبي ورسول ،ورؤية النبي حق فإن زعمه
يعني أنه أصبح إلها ـ وقال أنه تأكد بأنه أصبح هو هللا حسب زعمه  ،فكان
مما قاله من أوهامه وجنونياته وأكاذيبه وتلبيسات شيطانه أنه قال(( :
ورأيتني في المنام عين هللا  ،وتيقنت أنني هو  ،ولم يبق لي إرادة وال
خطرة)) .و((كنت أتيقن أتيقن أن جوارحي ليست جوارحي ،بل جوارح هللا
تعالى .وكنت أتخيل أني أنعدمتُ بكل وجودي ،وأنسلختُ من كل هويتي،
واآلن ال منازع وال شريك وال قابض يُزاحم.دخل ربي على وجودي ،
وكان كل غضبي وحلمي ،وحلوي ومري ،وحركتي وسكوني له ومنه،
وصرت من نفسي كالخالين )) .ثم واصل وهذايانه وجنونه أنه عندما
أصبح هو هللا خلق كونا جديدا ،فقال (( ...:وبينما أنا في هذه الحالة كنت
أقول :إنا نريد نظاما جديدا  ،سماء جديدة وأرضا جديدة  .فخلقت السموات
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واألرض أوال بصورة إجمالية ال تفريق فيها وال ترتيب ،ثم فرقتها ورتبتها
بوضع هو مراد الحق .وكنت أجد نفسي على خلقها كالقادرين .ثم خلقت
السماء الدنيا وقلت " :إنا زينا السماء الدنيا بمصابيح" .ثم قلتُ  :اآلن نخلق
اإلنسان من ساللة من طين)).
تلك األباطيل والكفريات والشركيات ال يصح قولها حقيقة وال مجازا،
وقائلها جاهل ال يعي ما يقول  ،أو زنديق قالها انتصارا لهواه وشيطانه.
ومن مظاهر اعتقاده للتشبيه والتجسيم أنه زعم أن القرآن الكريم بيّن أن
(( المالئكة يُشابهون بصفاتهم صفات هللا تعالى ...فاعلم أن نزول المالئكة
كمثل نزول هللا )) .و(( نزوله ونزول المالئكة ُمتحد في الحقيقة والكيفية)).
صور و جود هللا،
 .و من ت شبيهاته هلل و صفاته أ نه ز عم ا نه يمك نه أن يت ّ
صوره بهواه وشيطانه فقال كالما جنونيا ذكره في كتابه توضيح المرام
فت ّ
في نسخته األوردية القديمة ،كما هو ُمبين في الصفحة المصورة من كتابه
مع الترجمة العربية ،فقال:

ومنها أيضا أنه زعم أنه تلقى من هللا وحيا ،فقال له"(( :إنا ألنا لك
الحديد إني مع األفواج آتيك بغتة إني مع الرسول أجيب أخطئ وأصيب ...
وإني مع الرسول أقوم أفطر وأصوم ")).
أقول :واضح من تلك الجنونيات والهذاينات واألباطيل واألهواء ،أن
القاد ياني م شرك باهللُ ،م شبه ُمج سم  ،ز نديق ُم حرف لل شرع عن سابق
إصرار وترصد ،يعتقد بالحلول وحدة الوجود .بمعنى أنه كان يعتقد أن هللا
هو الكون  ،والكون هو هللا .وال شك أن اعتقاد القادياني بتلك العقائد يعني
أنه قد خالف الشرع مخالفات صريحة ال لُبس فيها ،و من يعتقد بها ضال
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ُم ضل كافر زنديق .وهو كاذب كذاب ،وال يُمكن ان يكون نبيا وال مسلما،
وال باحثا محايدا ،بل وال عاقال أيضا.
وتجب اإلشارة هنا إلى أننا لست هنا في صدد التوسع لنقض تلك
األباطيل والتحريفات واألكاذيب،فليس هنا موضع تفصيل ذلك؛ وإنما نحن
في صدد إظهار مخالفات القادياني للشرع ،ونقض الشرع لها .وهذا يكفي
وحده إلبطال ادعاء القادياني للنبوة ،وإثبات نفاقه وكذبه .
الدليل الثاني :في اإلسالم أن المسلمين على طريق مستقيم ،وعلى الدين
اإل ْسالَ ِم دِينا ً فَلَن يُ ْقبَ َل ِم ْنهُ
الحق ،وغيرهم كافر .قال تعالىَ (( :و َمن يَ ْبت َ ِغ َ
غي َْر ِ
اآلخ َرةِ ِمنَ ْالخَا ِس ِرينَ [آل عمران  .))]85 :ومع أن هذا األمر هو
َو ُه َو فِي ِ
من قطعيات اإلسالم ومن المعروف من الدين بالضرورة ،فإن الميرزا
القادياني كفّر المسلمين  ،ألنه كفّر من ال يؤمن بنبوته ودينه المزعومين،
وجعل عدم اإليمان بذلك هو نوع من أنواع الكفر .فقال (( :والنوع الثاني
من الكفر هو أال يؤمن بالمسيح الموعود مثال)) .هو كافر ألنه أنكر أمر هللا
حسب زعم القادياني .وقال أيضا ((:يتضح من هذا الكالم اإللهي أن الذين
يُكذبون هم قوم هالكون )) .وزعم أيضا أن هللا أوحى إليه بقوله (( :إن الذي
ال يتبعك وال يُبايعك  ،ويظل معارضا لك فهو عاص هلل ورسوله ،ومن أهل
ي أن كل من بلغته دعوتي ولم
النار)).وقال أيضا (( :لقد كشف هللا عل ّ
يُصدقني فليس بمسلم))
واضح من مزاعم القادياني وضالالته أنه كفر جميع المسلمين عندما لم
يؤمنوا بنبوته المزعومة .فجعل المسلمين أتباع محمد كفارا ،والكفار أتباع
القادياني مسلمين!!!!  .وبما أن القادياني قال ذلك فهو عنا قد أنكر أمرا
قطعيا ً من دين اإلسالم ،وال يُمكن أن يكون نبيا وال مسلما ،وإنما هو كاذب
ومحرف ومخادع.
الدليل الثالث :من قطعيات دين اإلسالم أن هللا تعالى ال يُخلف وعده أبدا.
ف َّن ُ
والشاهد على ذلك نصوص كثيرة ،منها قوله تعالىَ (( :و ْعدَ َّن ِ َال يُ ْخ ِل ُ
اس َال يَ ْعلَ ُمونَ [ا لروم ،) ) ]6 :و( ( َو ْعدُ ّ ِ ِإ َّنن ّ َ الَ
َو ْعدَهُ َولَ ِك َّنن أ َ ْكث َ َر النَّن ِ
عدُونَ
ف ْال ِميعَادَ [الرعــد ،) ) ]31 :و( ( َو ْعدَ ال ِ ّ
يُ ْخ ِل ُ
ق الَّنذِي َكانُوا يُو َ
ص ْد ِ
[األحقاف  )) ]16 :؛ لكن القادياني كذّب ذلك ،وزعم أن هللا أخلف وعده،
ولم يف به لنبيه محمد صلى هللا عليه وسلم  ،فقال (( فكم سيكدّر هذا من
صفو قلب النبي صلى هللا عليه وسلم أن يتعهد هللا له أنه ال نبي بعده  ،ثم
يبعث عيسى عليه السالم خالفا لعهده)).
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أقول :واضح من كالمه أنه كذب على هللا ورسوله ،وكذّب هللا فيما قاله
عن وعده ،وطعن فيهما ،بل واستهزأ بهما أيضا .وزعمه هذا هو قول
زنديق وضال ُمضل ،وال يُمكن أن يقوله نبي وال مسلم  ،وال عاقل.
وأما تبريره الذي تستر به ،فهو تبرير باطل ،ألنه سبق أن بينا أنه ال
نبي بعد النبي الخاتم محمد عليه الصالة والسالم ،وان المسيح عيسى عليه
السالم ال ينزل نبيا وال بنبوة ،وإنما ينزل تابعا لمحمد ورسالته .فالقادياني
بذلك الكالم الباطل ال يُمكن ان يكون نبيا  ،وإنما هو كاذب ،ألنه تعمد
مخالفة الشرع وتكذيب هللا تعالى عندما أخبرنا أنه ال يخلف وعده.
ا لدليل ال شرعي ا لرابع :من ال ُمؤ كد شرعا أن هللا ت عالى خ لق الجـن
س
اإل ْن َ
واإلنس لعبادته عن كمال وحكمة ،قال سبحانهَ (( :و َما َخلَ ْقتُ ْال ِج َّنن َو ْ ِ
ق َو َما أ ُ ِريدُ أ َ ْن يُ ْ
الر َّنز ُ
اق
ون ِإ َّنن َّن َ ُه َو َّن
ُون َما أ ُ ِريدُ ِم ْن ُه ْم ِم ْن ِر ْز ٍ
ط ِع ُم ِ
ِإ َّنال ِليَ ْعبُد ِ
ذُو ْالقُ َّنو ِة ْال َم ِت ُ
ين )((الذاريات .))58 - 56 :ولهم ولغيرهم من المخلوقات
س َّنخ َر
خلق األرض والسموات والنجوم والكواكب وغيرها .قال سبحانهَ (( :و َ
ض َج ِمي عا ً ِ ّم ْنهُ ِإ َّنن ِفي ذَ ِل َك َآليَا ٍ
ت لَّنقَ ْو ٍم
س َم َاوا ِ
لَ ُكم َّنما ِفي ال َّن
ت َو َما ِفي ْاأل َ ْر ِ
يَتَفَ َّنك ُرونَ [الجاثية  .))]13 :فالكون بكل ما فيه من نجوم وأفالك وغيرها
خلقه هللا تعالى لإلنس والجن وغيرهم من المخلوقات التي تعيش معهم ،لكن
القادياني خالف ذلك ،وزعم أن األفالك خلقها هللا من أجل القادياني ،فزعم
أنه في سنة 1906م أنزل هللا عليه وحيا خاطبه فيه بقوله (( :إني مع
األكرام  .لوالك لما خلقت األفالك )) .وزعمه هذا باطل قطعا بما ذكرناه
أعاله ،ومخالف للشرع مخالفة صريحة.ولو كان القادياني نبيا حسب زعمه
ما خالف الشرع  ،وبما أنه لم يلتزم به وقرر خالفه ،فهو كاذب في ادعائه
للنبوة ،ألن النبي ال يُمكن ان يخالف ما قرره دين اإلسالم.
الدليل الخامس :من الثابت في دين اإلسالم أنه لم يُبشر بنبي يأتي بعد
نبينا محمد عليه الصالة والسالم ،وهذا من قطعياته ،ألن النبوة قد ختمت به
بأدلة الكتاب والسنة كما بيناه سابقا؛ لكن الميرزا القادياني زعم أن هللا
ورسوله قد أكدا على مجيء المسيح الموعود ويعني به نفسه ،وانهما أتما
الحجة وأمرا باإليمان به .وزعمه هذا باطل قطعا وافتراء متعمد على هللا
ورسوله ،وتضليل للناس وكذب عليهم ،ولم يذكر أي دليل يُثبت زعمه.ولكن
ال ُمؤكد قطعا انه ال يوجد في الكتاب وال السنة أية كلمة تشير من بعيد وال
من قريب إلى مجيء القادياني وال نبي بعد نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم
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؛ وإن ما المؤ كد قط عا أنه ما أ كدا علـى خ تم الن بوة  ،فال نبي ب عد نبي نا.
فالقادياني خالف الشرع وافترى على هللا ورسوله تعمدا .ومن يفعل ذلك
فهو كاذب وال يُمكن ان يكون نبيا وال مسلما صادقا ،وال باحثا ُمحايدا .
وهو قد زعم ذلك ويعلم أنه كاذب وإنما قاله تضليال ألتباعه ،ومحاولة منه
للتشــويش علــى المســلمين وتشــكيكهم فـي دينهـم انتصـارا لهـواه وشــيطانه
وأسياده اإلنجليز  .لكن هيهات ،إن زعمه ظاهر البطالن ،ولن يستطيع
إثباته ،ألن زعمه تنقضه قطعية ختم النبوة المؤكدة بالكتاب والسنة.
الدليل السادس :من الثابت في دين اإلسالم أن األنبياء هم أفضل بني
وبرأهم من العيوب
آدم نفسا وأخالقا وسلوكا  ،وان هللا تعالى قد اثنى عليهم ّ
وارتكاب الكبائر ،وعصمهم بوحيه .منهم نبي هللا عيسى بن مريم عليه
السالم ،فهو من أولي العزم من الرسل ،وأيده هللا بروح القدس .من ذلك
ت ْال َمآل ِئ َكةُ يَا َم ْريَ ُم ِإ َّنن ّ َ يُبَ ّ
ش ُِر ِك ِب َك ِل َم ٍة ِ ّم ْنهُ ا ْس ُمهُ
قولـه ت عالىِ ( ( :إ ْذ قَالَ ِ
اآلخ َر ِة َو ِمنَ ْال ُمقَ َّنر ِبينَ [آل عمران
سى اب ُْن َم ْريَ َم َو ِجيها ً ِفي الدُّم ْنيَا َو ِ
ْال َمسِي ُح ِعي َ
علَ ْي ِه َو َجعَ ْلنَاهُ َمثَالً ِلّبَنِي إِس َْرائِي َل
ع ْبدٌ أ َ ْنعَ ْمنَا َ
،) ) ]45 :و( (إِ ْن ُه َو إِ َّنال َ
سو ٌل قَ ْد َخلَ ْ
ت ِمن قَ ْب ِل ِه
[الزخرف ،)) ]59 :و(( َّنما ْال َمسِي ُح اب ُْن َم ْريَ َم إِالَّن َر ُ
صدِّيقَةٌ َكانَا يَأ ْ ُكالَ ِن َّن
ت ث ُ َّنم ان ُ
ام ان ُ
ظ ْر
ْف نُبَ ِيّ ُن لَ ُه ُم اآليَا ِ
الر ُ
ُّم
س ُل َوأ ُ ُّممهُ ِ
ظ ْر َكي َ
الطعَ َ
أَنَّنى يُؤْ فَ ُكونَ [الما ئدة  . ) ) ]75 :فالم سيح عي سى بن مريم نبي ر سول
معصوم بالوحي اإللهي .لكن القادياني لما كان عدوا هلل وأنبيائه ،أفترى
على عيسى عليه السالم وطعن فيه واستهزأ به  ،وكذب عليه زوا وبهتانا،
معتمدا على أخبار مكذوبة رواها أعداء المسيح من اليهود والنصارى.
فمن ذلك أن القادياني زعم أن الضرر الذي أصاب األوربيين من
شرب الخمر إنما (( سببه أن عيسى عليه السالم كان يشرب الخمر ،ربما
كدواء لمرض  ،أو بسبب عادة قديمة)).وزعم أن المسيح كان يتحايل على
الذين يسألونه ويضع العراقيل أمامهم تهربا من أسئلتهم .و((ويُستشف من
إنجيل متّى أن كان سطحي العقل  ...أجل كان معتادا على السب والشتم
واستخدام اللسان السليط  ،وكان يستشيط غضبا على أتفه األمور ،كما لم
يستطيع كبح الثوائر النفسانية  ،لكنني ال أرى تصرفاته هذه مدعاة لألسف ،
أل 0نه كان يسب بلسانه  ،وكان اليهود ينتقمون بأيديهم)) .واتهمه بالكذب
والســرقة .وزعــم القاديــاني أن ثالثــا مــن جــدات المســيح كانــت "زانيــات
مومسات تشكل جسمه من دمائهن  ...وأغلب الظن أن ميله للموميسات
واحتكاكه معهن كان بسبب قرابة جداته  ،وإال فال أحد من األتقياء الورعين
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يسمح لمومس شابة أن تمس رأسه بيديها النجستين ،وان ترش على رأسه
العطر النجس من دخ ِل أكسبته من الزنا  ،وأن تمسح قدميه بشعرها)).
أقول :تلك المزاعم باطلة جملة وتفصيال  ،أشبع بها القادياني أنانيته وهواه
ح قدا ع لى الم سيح ا بن مريم وط عن ب ها في هللا ور سوله .وب ما ان ت لك
االتهامات باطلة قطعا ،وهي من أكاذيب أعداء المسيح قديما وحديثا ،فإن
قول القادياني بها هو دليل قطعي بأنه كاذب في ادعائه للنبوة ،ألن تلك
االتهامات الباطلة ال يقولها نبي  ،وال مسلم ،وال باحث ُمحايد ،وإنما يقولها
جاهل ال يعي ما يقول أو زنديق كذاب منافق كما هو حال القادياني  .ومن
نفاقه وخداعه وتغليطه وطع نه في الم سيح عل يه ال سالم أ نه قال متعج با
و ُمستنكرا ((وإال فال أحد من األتقياء الورعين يسمح لمومس شابة أن تمس
رأسه بيديها النجستين ،وان ترش على رأسه العطر النجس من دخ ِل أكسبته
من الزنا  ،وأن تمسح قدميه بشعرها)).قال ذلك مستنكرا ونسي بل وتناسى
نفسه أنه صدّق تلك المفتريات وطعن بها في النبي عيسى بن مريم وهو
بريء منها ،وكذب بها هللا ورسوله.
الدليل السابع :ثَبُت شرعا أن هللا تعالى هو الذي يُعلم أنبياءه بالنبوة التي
اصطفاهم وأكرمهم بها .منهم المسيح عيسى بن مريم عليه الصالة والسالم،
نجيــ َل [آل عمــران :
فقــالَ ( ( :ويُعَ ِلّ ُمهُ ْال ِكت َ َ
اإل ِ
اب َو ْال ِح ْك َمةَ َوالت َّن ْو َراة َ َو ِ
ض
سى بِ ْالبَ ِيّنَا ِ
،))]48و(( َولَ َّنما َجاء ِعي َ
ت قَا َل قَ ْد ِجئْت ُ ُكم بِ ْال ِح ْك َم ِة َو ِألُبَ ِيّنَ لَ ُكم بَ ْع َ
ون [ا لزخرف  . ) ) ]63 :وا ضح من
الَّنذِي ت َ ْخت َ ِلفُونَ فِ ي ِه فَاتَّنقُوا َّن َ َوأ َ ِطيعُ ِ
اآليتين أن هللا تعالى هو الذي علّم نبيه عيسى ،لكن القادياني الضال ال ُمضل
لما لم يُعجبه ذلك  ،خالف الشرع وتركه وراء ظهره ،وافترى على هللا
والمسيح  .فزعم أن المسيح تعلم على أيدي علماء اليهود ،وسرق كتابا من
كتبهم .و(( كان له أستاذ يهودي تعلّم من التوراة درسا ،ويبدو أن هللا إما لم
يمن عليه بحظ كبير من الذكاء والفطنة ،وإما من شر ذلك األستاذ أنه أبقاه
ساذجا .ع لى كل حال وباخت صار ؛ ل قد كان ضعيفا في ال قوى العلم ية
والعملية ،لهذا اتبع الشيطان ذات مرة)).
أقول :تلك المزاعم باطلة قطعا ،ألن هللا هو الذي علّم المسيح وحيا،
فعلمــه التــوراة واإلنجيــل والحكمــة ،و سـيُعلمه القــرآن عنــدما يــنزل إلــى
األرض.ومن يعلمه هللا ال يُمكن أن يكون كما زعم القادياني .وبما أنه اتهم
المسيح بذلك ،فهو قد خالف الشرع مخالفة صريحة ،وطعن في هللا والمسيح
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 ،وكذب عليهما .ومن هذا حاله فهو كاذب و ُم حرف و ُمغالط ،وال يُمكن أن
يكون نبيا  ،وال مسلما ،وإنما هو كاذب .فالقادياني كاذب كذاب في ادعائه
للنبوة من دون شك.
الدليل الشرعي الثامن :من المؤكد شرعا أن هللا تعالى كان يُؤيد أنبياءه
يتحدون بها أقوامهم ويُثبتوا بها صدق نبوتهم.
باآليات والمعجزات التي
ّ
سوالً ِإلَى
منهم المسيح عيسى بن مريم عليه السالم  ،فمن معجزاتهَ (( :و َر ُ
بَنِي ِإس َْرائِي َل أ َ ِنّي قَ ْد ِجئْت ُ ُكم ِبآيَ ٍة ِ ّمن َّنر ِبّ ُك ْم أ َ ِنّي أ َ ْخلُ ُق لَ ُكم ِ ّمنَ ِ ّ
ين َك َه ْيئ َ ِة
الط ِ
َّن
ون َ
الطي ِْر فَأَنفُ ُخ فِيـ ِه فَيَ ُك ُ
طيْرا ً ِبإِ ْذ ِن ّ ِ َوأُب ِْر ُ
ص َوأ ُ ْح ِيـــي
ئ األ ْك َمهَ واألَب َْر َ
ْال َم ْوتَى ِبإِ ْذ ِن ّ ِ َوأُنَ ِبّئ ُ ُكم ِب َما تَأ ْ ُكلُونَ َو َما تَد َِّنخ ُرونَ فِي بُيُوتِ ُك ْم ِإ َّنن فِي ذَ ِل َك آليَةً
لَّن ُك ْم ِإن ُكنتُم ُّممؤْ ِمنِينَ [آل عمــران  .) ) ]49 :لكــن القاديــاني أنكــر ذلــك،
وأعرض عنه وجعله وراء ظهره وزعم أنه لم تظهر من المسيح أية آية،
فقال (( :لقد كتب المسيحيون معجزات كثيرة له ،لكن الحقيقة أنه لم تظهر
منه أي آية  ،ومنذ أن أطلق على طالبي اآلية أشنع الشتائم ووصفهم جيال
شريرا وفاسقا تخلى عنه األشراف النبالء ولم يريدوا أن ينظموا بطلب اآلية
إلى جيل شرير وفاسق .إن قوله  ":إن أتباعه سيأكلون السم ولن يتضرروا"
ظهر كذبه بصراحة ،ألن كثيرين في أوروبا ينتحرون ...فلم يكن يملك شيئا
سوى المكر والخداع .)) ...
أقول :تلك المزاعم باطلة قطعا  ،وكفر بما ذكره الشرع عن معجزات
المسيح ابن مريم وأخالقه الفاضلة ،لكن الذي يهمنا هنا هو أن القادياني
خالف الشرع وكذبه واتبع هواه ،فأنكر معجزات المسيح التي ذكرها القرآن
الكريم وطعن في المسيح حقدا عليه واستهزا ًء به ليُظهر نفسه بأنه هو
المسيح الموعود  ،وأنه أفضل وأحسن من المسيح عيسى بن مريم عليه
السالم .وال شك أن إنكار القادياني لمعجزات المسيح الثابتة قطعا  ،هو
دليل قطعي على أن القادياني كاذب كذاب في ادعائه للنبوة ،ألن النبي الحق
ال يُمكن أن ينكر معجزات األنبياء الثابتة شرعا ،وال أن يذمهم ويطعن فيهم.
والحقيقة أن مزاعم القادياني ال يقولها نبي ،وال مسلم ،وال باحث محايد،
وال يقولها إال جاهل ال يعي ما يقول ،أو كذاب زنديق منافق .
الدليل التاسع :من المؤكد أن هللا تعالى أجرى على يد المسيح ابن مريم
عليه السالم معجزة خلق الطير ،فكان يصنع من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ
سوالً إِلَى بَنِي إِس َْرائِي َل أ َ ِنّي قَ ْد
فيه فيصبح طيرا بإذن هللا .قال تعالىَ (( :و َر ُ
ين َك َه ْيئ َ ِة َّن
ِجئْت ُ ُكم بِآيَ ٍة ِ ّمن َّنر ِبّ ُك ْم أ َ ِنّي أ َ ْخلُ ُق لَ ُكم ِ ّمنَ ِ ّ
الطي ِْر فَأَنفُ ُخ فِ ي ِه فَيَ ُك ُ
ون
الط ِ
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اب َو ْال ِح ْك َمةَ
َ
طيْرا ً بِإِ ْذ ِن ّ ِ [آل ع مران  ،) ) ]49 :و( ( َوإِ ْذ َ
علَّن ْمت ُ َك ْال ِكت َ َ
ين َك َه ْيئ َ ِة َّن
نجي َل َوإِ ْذ ت َ ْخلُ ُق ِمنَ ِ ّ
الطي ِْر بِإِ ْذنِي فَتَنفُ ُخ فِي َها فَت َ ُك ُ
ون
اإل ِ
َوالت َّن ْو َراة َ َو ِ
الط ِ
َ
طيْرا ً بِإِ ْذنِي [المائدة  .))]110 :لكن القادياني ال ُم كذب للشرع وال ُم حرف
له،عندما سأله أتباعه بأن يخلق لهم من الطين طيرا كما فعل نبي هللا عيسى
بن مريم وعجز عن فعل ذلك وانكشف أمره شكك في معجزة المسيح في
وأوله تأويال فاسدا باطال مخالفا للقرآن
خلقه للطير من الطين ،ثم أنكر ذلك ّ
مخالفــة صــريحة؛ فكــان ممــا قالــه ( ( :ومــا دام القــرآن الكــريم زاخــر
باالستعارات لذا يُمكن أن نستنتج من هذه اآليات معاني روحانية أيضا بأن
المراد من الطيور الطينية أناس أميون محدودو الفهم اتخذهم عيسى رفقاء
له ،أي أخذهم في صحبته  ،وجعل فيهم صفات الطيور ،ثم نفخ فيهم روح
الهداية فأصبحوا يطيرون .وإضافة إلى ذلك من األقرب إلى الفهم أيضا أنه
من الممكن أن تظهر مثل تلك المعجزات نتيجة عمل ال ِت ّرب ،أي المسريزم
 ،على سبيل اللهو واللعب وليس على وجه الحقيقة )).
أقول :واضح من كالم القادياني أنه أنكر معجزة المسيح في خلق
الطير من الطين كما ذكرها القرآن الكريم .وإنكاره هذا هو دليل قطعي على
انه كاذب ومحرف وليس نبيا ،ألن النبي ال يُمكن أن ينكر ما ذكره القرآن
عن مع جزات األنب ياء ،وال أن يُؤول ها تأويالت تحريف ية ،ومن ها مع جزة
المسيح في خلق الطير من الطين بإذن هللا.
وأما تأويله السابق فهو ظاهر الفساد والبطالن ،قاله بهواه وشيطانه ولم
يقله بشرع وال عقل وال علم .ألن القرآن الكريم ذكر بوضوح وتأكيد بأن
المسيح كان يخلق من الطين كهيئة الطين وينفخ فيه فيصبح طيرا حقيقة
بإذن هللا .ولم يقل أنه اخذ بشرا فنفخ فيهم ،وال أخذ لُعبا كانت تظهر كأنها
تتحـرك .فتأويـل القاديـاني فاسـد وباطـل من أساسـه .عل ما ً بـأن األسـاليب
البالغية في القرآن كاالستعارات والمجازات ليست كما زعم القادياني،
بأنها ال تفيد الحقيقة؛ فهذا زعم باطل قطعا ،ألن القرآن كله حقائق وال توجد
فيه أوهام وال تجويزات ،وال عبارات جوفاء .ألن القرآن كتاب ُمحكم حكيم
ُمفصل ُمبين ،ال يأتيه الباطل أبدا .وعليه فإن أساليب القرآن البالغية هي
من أساليبه التي استخدمها في التعبير عن حقائقه ولم يستخدمها لنفيها ،وال
للتعبير بها عن أمور ال وجود لها ،وال أنها ليست على حقيقتها .ألن القرآن
الكريم كله حقائق وعلوم ،فهو من كالم هللا ووحيه وعلمه .قال سبحانه:
ي ٍ َوالَ
ت أ َ ْه َواء ُهم بَ ْعدَ الَّنذِي َج َ
(( َولَئِ ِن اتَّنبَ ْع َ
اءك ِمنَ ْال ِع ْل ِم َما لَ َك ِمنَ ّ ِ ِمن َو ِل ّ
ير [البقرة .))]120 :
ن ِ
َص ٍ
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والشك أن إنكار القادياني لمعجزات النبي عيسى بن مريم عليه السالم
كما بيناه في هذا الدليل والذي سبقه ،وطعنه في المسيح واتهامه بالسرقة
واالنحالل األخالقي كل ذلك هو دليل قطعي على أن القادياني كاذب في
ادعائه للنبوة ،وال يُمكن أن يكون نبيا؛ وإنما هو من أعداء هللا ورسله،
س ِل ِه َو ِجب ِْر ي َل
عد ُّوا ً ِّ ّ ِ َو َمآلئِ َكتِ ِه َو ُر ُ
وينطبق عليه قوله تعالىَ (((( :من َكانَ َ
عد ٌّيُو ِلّ ْل َكافِ ِرينَ [البقرة .]98 :
َو ِمي َكا َل فَإِ َّنن ّ َ َ
الدليل العاشر :من سنن هللا تعالى مع أنبيائه أنه كان يرسل كل نبي
بلسان قومه ليفهموا دعوته من جهة؛ ويُعلمهم الوحي الذي يُنزله عليه لُيبين
سو ٍل ِإالَّن
س ْلنَا ِمن َّنر ُ
للناس ما أُنزل عليه من جهة أخرى .قال تعالىَ (( :و َما أ َ ْر َ
ض ُّمل ّ ُ َمن يَشَا ُء َويَ ْهدِي َمن يَشَا ُء َو ُه َو ْالعَ ِز ُ
يز
ان قَ ْو ِم ِه ِليُبَ ِيّنَ لَ ُه ْم فَيُ ِ
ِب ِل َ
س ِ
اب لَتُبَ ِيّنُنَّنهُ
ْال َح ِك ي ُم [إبراهيم  ،))]4 :و(( َو ِإذَ أ َ َخذَ ّ ُ ِميثَاقَ الَّنذِينَ أُوتُواْ ْال ِكت َ َ
اس َوالَ ت َ ْكت ُ ُمونَهُ فَنَبَذُوهُ َو َراء ُ
س َما
ِللنَّن ِ
ظ ُه ِ
ور ِه ْم َوا ْشت َ َر ْواْ ِب ِه ث َ َم نا ً قَ ِل يالً فَ ِبئْ َ
سانِ َك ِلتُبَ ّ
ش َِر ِب ِه ْال ُمت َّن ِق ينَ
يَ ْشت َ ُرونَ [آل عمران ،)) ]187 :و((فَإِنَّن َما يَ َّن
س ْرنَاهُ ِب ِل َ
اس َما
َوت ُنذ َِر ِب ِه قَ ْو ما ً لُّمدّا ً [ مريم ))]97 :ن و(( َوأَنزَ ْلنَا ِإلَي َْك ال ِذّ ْك َر ِلتُبَ ِيّنَ ِللنَّن ِ
سان ََك ِلت َ ْع َج َل ِب ِه
نُ ِ ّز َل ِإلَ ْي ِه ْم َولَعَلَّن ُه ْم يَتَفَ َّنك ُرونَ [النحل .))]44 :و(( َال ت ُ َح ِ ّر ْك ِب ِه ِل َ
علَ ْينَا
علَ ْينَا َج ْمعَهُ َوقُ ْرآنَهُ ( )17فَإِذَا قَ َرأْنَاهُ فَات َّن ِب ْع قُ ْرآنَهُ ( )18ث ُ َّنم ِإ َّنن َ
(ِ )16إ َّنن َ
بَيَانَهُ )(القيامة.))19 -16:
تلك هي سنة هللا مع أنبيائه في إرسالهم بلغاتهم وتفيهم وحيه المنزل
عليه ،لكن القادياني زعم أن وحيه المزعوم أوحاه هللا إليه بعدة لغات ،منها
 :األوردية ،والعربية ،والفارسية واإلنجليزية .وقال أنه أُنزل عليه وحي لم
يفه مه .من ذ لك قو له " ( ( . :ثم ه ناك جم لة ال أ عرف معنا ها  ،و هي:
" ) ) "He halts in the Zilla Peshawarومنها أ نه زعم أن هللا
أُوحي إليه وحيا تضمن كلمات إنجليزية وكلمة عربية ولم يفهمها  ،فقال:

وقــال أيضــا" ( ( :لــم أتلــق بشــأنه أي تفهيــم مــن هللا تعــالى " ) ) .
وقال"(( :الجملة األخيرة من الوحي أعني"إيلي آوس"ظلت غير واضحة
لي لسرعة الوحي ولم ينكشف علي معناها وهللا اعلم بالصواب)) .وقال:
37

(( "  ...فتلقيت وحيا هو متشابه بعض الشيئ وال أدري من يخص و هو
كالتالي " شر الذين أنعمت عليهم ")).
أقول  :واضح من ذلك أن الوحي القادياني المزعوم مخالف لسنة هللا في
إرسال األنبياء بلغات أقوامهم ،وكان يُعلمهم وحيه ليُفهموا الناس .فلماذا شذّ
القادياني عن سنة هللا ؟ ،ولماذا لم يكن وحيه المزعوم موافقا لتلك السنة
اإللهية؟؟ .لم يكن موافقا لها ألن القادياني كاذب في ادعائه للنبوة ،ولو كان
نبيا حقا ألُرسل كما أُرسل األنبياء بلغات أقوامهم ولفهم الوحي ال ُمنزل
عليه.ألن النبوة تتطلب ذلك ،وليس من الحكمة أن يُرسل النبي بغير لسانه،
أو بخليط من األلسن ،وبكالم ال يفهمه.
الدليل الحادي عشر-على كذب القادياني وعدم اتصافه بصفات األنبياء:-
من سنن هللا مع أنبيائه انه سبحانه هو الذي يعلمهم بوحيه ،فال يتعلمون وال
يأخذون العلم على أيدي المعلمين ،وال من كتب العلماء :تعلما ونقال وردا.
والدليل على ذلك آيات قرآنية كثيرة ،أكبرها هو القرآن الكريم نفسه ،فهو
كله علوم  ،إنه وحي هللا الذي تحدى هللا به اإلنس والجن ،وغيره من الكتب
اإللهية التي سبقته كالتوراة واإلنجيل .ومنها قوله تعالى منها قوله تعالى:
اءك ِمنَ ْال ِع ْل ِم َما
ت أ َ ْه َواء ُهم بَ ْعدَ َما َج َ
ع َربِيّا ً َولَئِ ِن اتَّنبَ ْع َ
(( َو َكذَ ِل َك أَنزَ ْلنَاهُ ُح ْكما ً َ
اب
ق [الرعد  ،))]37 :و(( َ أ َنزَ َل ّ ُ َ
علَي َْك ْال ِكت َ َ
ي ٍ َوالَ َوا ٍ
لَ َك ِمنَ ّ ِ ِمن َو ِل ّ
ع ِظي ما ً [النسـاء :
علَّن َم َك َما لَ ْم ت َ ُك ْن ت َ ْعلَ ُم َو َكانَ فَ ْ
علَي َْك َ
ض ُل ّ ِ َ
َو ْال ِح ْك َمةَ َو َ
،) ) ]113و( ( ُه َو الَّنذِي بَعَ َ
علَ ْي ِه ْم آيَاتِ ِه
ث فِي ْاأل ُ ِ ّم ِيّيــنَ َر ُ
سوالً ِ ّم ْن ُه ْم يَتْلُو َ
ــن
اب َو ْال ِح ْك َمةَ َو ِإن َكانُوا ِمن قَ ْب ُل لَ ِفي َ
َويُزَ ِ ّكي ِه ْم َويُعَ ِلّ ُم ُه ُم ْال ِكت َ َ
ض َال ٍل ُّممبِي ٍ
[الجمعة .))]2 :وعن المسيح بن مريم عليه السالم قال سبحانهَ (( :ويُعَ ِلّ ُمهُ
نجي َل [آل عمران .))]48 :
ْال ِكت َ َ
اإل ِ
اب َو ْال ِح ْك َمةَ َوالت َّن ْو َراة َ َو ِ
ذلك الذي قرره الشرع  ،هو المطلوب والعادي أيضا ،ألنه ال يجتمع
األمران :التعلم على أيدي المعلمين ،وتلقي الوحي من عند هللا .فالنبي إما
انه يتلقى العلم وحيا ،وهذا ينفي تعلمه كما يتعلم أهل العلم ،وإما أن يتعلم
كما يتعلم طالب العلم وهذا ينفي نبوته وتلقيه للوحي ،ويجعل النبوة ال فائدة
منها من جهة ،ويصبح تعلمه دليال دامغا بيد أعداء النبي لن قض نبوته
واتهامه بالكذب على هللا من جهة أخرى .وبما أن األمر كذلك ،فإن الميرزا
القادياني جمع بين األمرين ،فد ّل هذا ع لى أنه كاذب في ادعائه للنبوة
والرسالة والوحي ،ألن الجمع بينهما مخالف لسنة هللا مع أنبيائه ،وألنه دليل
دامغ على إبطال نبوته المزعومة.
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وتفصيل ذلك هو أن القادياني طلب العلم عندما كان صغيرا ،وواصل
طلبه للعلم حتى َكبُر ،وقرأ كتبا كثيرة في مختلف العلوم ،ثم دخل مجال
تــأليف الكتــب معتمــدا علــى المصــادر والمــراجع  ،ونقــل منهــا األقــوال
والنصوص كما يفعل غيره من المؤلفين .وكان يتعب ك ثيرا في تأليف
مصنفاته بسبب مرضه .وكان يطلب من أهل العلم أن يُساعدوه في تأليف
كتبه .وإلى جانب ذلك زعم أنه نبي ورسول ويتلقى اإللهام والوحي اإللهيين
كما سبق أن بيناه .وزعمه هذا مخالف لسنة هللا في أنه هو الذي يُعلم أبياءه
من جهة ،وتعلمه صغيرا وكبيرا ،وتألي فه للكتب وعودته إ لى مصنفات
العلماء ونقله منها األقوال والنصوص هو نقض لحكاية النبوة من جهة
أخرى .فإما نبوة يُعلمه هللا بالوحي ،وإما تَعَلّم  ،فيطلب العلم كما يفعل أهل
العلم  ،ألن البشر يتلقون العلم بالتعلم على أيدي المعلمين إال األنبياء .فزعم
القادياني بأنه جمع بين تعلم العلم كغيره من أهل العلم  ،وبين النبوة ،هو
دليل دامغ على أنه كاذب في ادعائه للنبوة .ويُؤكد ذلك أنه أثبتنا في كتابنا
هذا باألدلة الشرعية واألخالقية والعلمية بطالن ادعاء القادياني للنبوة .بل
والقادياني نفسه اعترف بما قلناه وشهد على نفسه بالتناقض والكذب عندما
قال عن األنبياء والرسل (( :وهم من ربهم يتعلمون ،وكل علم منه يأخذون
 ......وبه يطلعون على كنوز العلم .)) ......فهو هنا ينقض قوله السابق
عندما حكى عن نفسه طلبه للعلم وقراءته للكتب كما يفعل أهل العلم ،فهو لم
يختلف عنهم باعترافه .فأين الوحي اإللهي المزعوم؟؟. .
الدليل الثاني عشر :من أصول دين اإلسالم أن النبي يكون طائعا هلل في
كل أحواله،يُحب في هللا ويبغض فيه ،كما قال تعالىَ (( :ال ت َ ِجدُ قَ ْوما ً يُؤْ ِمنُونَ
سولَهُ َولَ ْو َكانُوا آبَاء ُه ْم أ َ ْو أ َ ْبنَاء ُه ْم
بِا َّن ِ َو ْاليَ ْو ِم ْاآل ِخ ِر يُ َوادُّمونَ َم ْن َحادَّن َّن َ َو َر ُ
اإلي َمانَ [المجادلـة ]22 :
أ َ ْو ِإ ْخ َوانَ ُه ْم أ َ ْو َ
ِيرت َ ُه ْم أ ُ ْولَئِ َك َكت َ َ
عش َ
ب فِي قُلُوبِ ِه ُم ْ ِ
اي
صالَتِي َونُ ُ
.وأن يكون النبي كما قال هللا تعالى لنبيه(( :قُ ْل ِإ َّنن َ
س ِكي َو َم ْحيَ َ
ب ْالعَالَ ِمينَ [األنعام  .)) ]162 :ومن مقتضيات ذلك قيام النبي
َو َم َماتِي ِ ّ ِ َر ّ ِ
باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل هللا ،وان ال يوالي
الكفار والفجار وأعداء الدين .قال تعالى(( :يَا أَيُّم َها الَّنذِينَ آ َمنُواْ الَ تَت َّن ِخذُواْ
ض َو َمن يَت َ َولَّن ُهم ِ ّمن ُك ْم فَإِنَّنهُ ِم ْن ُه ْم
ارى أ َ ْو ِليَاء بَ ْع ُ
ض ُه ْم أ َ ْو ِليَاء بَ ْع ٍ
ْاليَ ُهودَ َوالنَّن َ
ص َ
ِإ َّنن ّ َ الَ يَ ْهدِي ْالقَ ْو َم َّن
الظا ِل ِمينَ [المائدة .)) ]51 :
تلك الصفات من أهم صفات األنبياء ،لكن القادياني لم يكن متصفا بها
أ بدا ،فقـد كفّر الم سلمين ،ووالـى اإلنجلـيز وأحب هم وأ ثنى علي هم ،وحـرم
جهادهم ودعا إلى طاعتهم وخدمتهم.فعل ذلك معهم رغم أنهم احتلوا بالد
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المسلمين وقتلوا الكثير منهم وأخذوا ثرواتهم وحاربوا دينهم.وبما القادياني
كان مواليا ألسياده اإلنجليز ومن أجلهم حرف الشرع وعادى المسلمين
وكفرهم ،فهو كاذب في ادعائه للنبوة ،ألن النبي ال يُمكن أن يُكفر المسلمين
ويُوالي الكفار أعداء هللا والدين والمسلمين عامة والذين ُ
ظلموا منهم خاصة.
الدليل ال شرعي الثالث ع شر :من شريعة اإلسالم وكل الرساالت
السماوية بل وحتى القوانين الوضعية أن السرقة حرام وممنوعة .وهي
صفة مذمومة وقبيحة ال يصح أن يتصف بها نبي وال مسلم وال إنسان
شريف .ونظرا لحرمتها الشديدة ،فقد جعل هللا تعالى عقوبة السارق قطع
ارقَةُ فَا ْق َ
سبَا نَ َكاالً ِ ّمنَ
ار ُق َوال َّن
اليد ،بقوله َ (( :وال َّن
طعُواْ أ َ ْي ِديَ ُه َما َجزَ اء ِب َما َك َ
س ِ
س ِ
ع ِز ٌ
يز َح ِك ي ٌم [المائدة  .))]38 :فالسارق ال يُمكن أن يكون نبيا،
ّ ِ َو ّ ُ َ
والنبي ال يُمكن أن يكون سارقا ،لكن القادياني المدعي للنبوة كان سارقا من
كبار السراق حسب طريقته في السرقة بالمكر والغش والخداع والنفاق
والتحيل والسطو واالنتحال .ألنه من المعروف تاريخا وواقعا أن ِشباك
السراق كثيرة ومتنوعة ،ولكل سارق شبكته التي يصطاد بها .ومن سرقات
القاد ياني أ نه وعد ب تأليف كتا به " براهين أحمد ية" في خم سين جزءا ً
وطالب الناس بدعمه ماليا ً لطباعة هذه المجلدات الخمسين انتصارا لإلسالم
ودفاعا عنه  ،وألنه فقير ال مال عنده ،فطلب منهم الدفع مسبقا لشراء
الكتاب وعند يصدر يُرسله إليهم .لكنه في النهاية و بعد أن جمع المال نشر
خمسة أجزاء فقط ،فأخلف وعده وخان األمانة وأكل أموال الناس بالباطل،
وقد اعترف بذلك واعتذر بمكر وتحايل ولصوصية وضحك على الناس
بكالم باطل مستحيل ،وزعم كاذبا أنه أوفى بوعده فقال(( :عزمت في
البداية أن أؤلف خمسين مجلدا ً و لكنني اكتفيت بكتابة خمسة مجلدات ،و بما
أن الفرق بين الخمسين والخمسة هو صفر ،إذا ً فقد نفّذت وعدي)).
علما بأن القادياني كان قد أخذ سعر الكتاب بخمسين مجلدا وليس
خمس مجلدات ،ألنه ذكر من البداية أنه سيكتبه في خمسين مجلدا ،فالرجل
أخذ الحقوق وظلم الذين اشتروا كتابه .ومن مكره وخداعه وغشه وكذبه
على هللا وعلى الناس أنه غضب عندما طالبه الناس بأموالهم  ،فقال لهم(( :
هذا مال أعطانيه هللا وال أرد إلى أحد ولو قرشا. )) ..
ومن سرقاته أيضا أن سرق معظم وحيه المزعوم من القرآن الكريم،
ومن األحاديث النبوية ،ومن كتب اللغة واألدب .وهذا الموضوع سنفصله
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الحقا في الفصل الرابع بحول هللا تعالى .وسأكتفي هنا بشواهد قليلة فقط من
باب التمثيل ال الحصر وال التمثيل الواسع .منها أن من وحيه المزعوم
قوله(( :وإن كنتم في ريب مما نزلنا فأتوا بآية من مثله)) .واضح منه أنه
ع ْب ِدنَا
سرق كالمه من قوله تعالىَ (( :وإِن ُكنت ُ ْم فِي َر ْي ٍ
علَى َ
ب ِ ّم َّنما ن َّنَز ْلنَا َ
ع وا ْ ُ
صا ِدقِينَ [البقرة
ورةٍ ِ ّمن ِ ّمثْ ِل ِه َوا ْد ُ
فَأْتُواْ بِ ُ
ُون ّ ِ إِ ْن ُك ْنت ُ ْم َ
س َ
ش َهدَاء ُكم ِ ّمن د ِ
 ،))]23 :فأخذ منه جزءا وأضاف إليه كلمات من عنده.
ومنها أنه زعم أن هللا أوحي إليه وحيا مطوال ،كان مما جاء فيه قوله:
(( نحمدك ونصلي  .يا أحمد يتم اسمك وال يتم اسمي .كن في الدنيا كأنك
غريب أو عابر سبيل  .))...وقوله  (((( :كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر
سبيل)) ،هو حديث نبوي سرقه القادياني من كتب الحديث.
ومن سرقاته أيضا قوله(( :فتلقيت وحيا هو متشابه بعض الشيئ و ال
أدري من يخص وهو كالتالي " شر الذين انعمت عليهم ")) .قوله (( شر
ص َرا َ
مت
ط الَّنذِينَ أَنعَ َ
الذين انعمت عليهم ")) .مأخوذ من قوله تعالىِ (( :
علَي ِه ْم َوالَ الض َِّنالّينَ [الفاتحة  ،))]7 :فأخذ قسما منه
َير ال َمغ ُ
ضو ِ
ب َ
َ
علَي ِه ْم غ ِ
وأضاف إليه كلمة من عنده.
ت لك شواهد قلي لة جدا من سرقات القاد ياني العلم ية وإال فهي ت ُ قدر
بالمئات وربما باآلالف .إنها أدلة قطعية على أن القادياني كاذب في ادعائه
للنبوة ،وال يُمكن أن يكون نبيا ألن النبي يستحيل أن يكون سارقا.
الدليل الرابع عشر :من الصفات التي يجب أن تتوفر في النبي ،وأكد
عليها الشرع ويوجبها العقل أيضا هي أن النبي يجب أن يكون صادقا في
جميع أحواله ،فإن َكذّب الشرع و َكذَب عليه وعلى الناس فال يُمكن أن يكون
علَى
نبيا ،وإنما هو كاذب ملعون .قال تعالى ((:ث ُ َّنم نَ ْبت َ ِه ْل فَن َْجعَل لَّن ْعنَةَ ّ ِ َ
ْال َكا ِذ ِبينَ [آل عمران  ،))]61 :و((يَا أَيُّم َها الَّنذِينَ آ َمنُواْ اتَّنقُواْ ّ َ َو ُكونُواْ َم َع
ت
ِب الَّنذِينَ الَ يُؤْ ِمنُونَ ِبآيَا ِ
ال َّن
صا ِدقِينَ [التوبة  ،))]119 :و(( ِإنَّن َما يَ ْفت َ ِري ْال َكذ َ
علَى َم ْن تَن َّنَز ُل
ّ ِ َوأ ُ ْولـئِ َك ُه ُم ْال َكا ِذبُونَ [النحل ،))]105 :و((ه َْل أُنَ ِبّئ ُ ُك ْم َ
ال َّن
اط ُ
علَى ُك ِّل أَفَّناكٍ أَثِ ٍيم ( .)))222 - 221وبما أن النبي
شي َ ِ
ين ( )221تَن َّنَز ُل َ
يجب أن يكون صادقا وال يُمكن أن يكون كاذبا ،فإن القادياني المدعي للنبوة
فقد كان له في الكذب بأشكاله وطرقه نصيب كبير جدا ،وال يكاد يُحصى
كذبه المبثوث في ثنايا كتبه وأقواله؛ مما يُثبت قطعا أنه لم يكن نبيا وإنما
كان أفاكا دجاال مفتريا على هللا ووحيه ورسوله والمسلمين .
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من ذلك مثال تكذيبه الصريح لما ورد في القرآن عن رفع المسيح،
والطعن فيه ،فقال (( :وأما القول بالرفع فهو قول مردود قبيح ،فإن الصعود
إ لى ال سماء ق بل تكم يل ا لدعوة إ لى القبا ئل كلهم كا نت مع صية صريحة
وجريمة قبيحة .ومن المعلوم أن بني إسرائيل في عهد عيسى عليه السالم
كانوا متفرقين منتشرين في بالد الهند وفارس وكشمير  ،فكان فرضه أن
يُدركهم ويُالقيهم .)) ...
أقول :ذلك الزعم باطل قطعا وهو تكذيب صريح للقرآن الكريم ،ألنه
أوال إن المؤكد من أمر المسيح عيسى عليه السالم أنه لم يُقتل ولم يُصلب
صلَبُوهُ َولَـ ِكن ُ
ش ِبّهَ لَ ُه ْم َو ِإ َّنن
وإنما رفعه هللا إليه .قال تعالىَ (( :و َما قَتَلُوهُ َو َما َ
ع َّن
الَّنذِينَ ْ
اختَلَفُواْ فِ ي ِه لَ ِفي ش ٍَّك ِ ّم ْنهُ َما لَ ُهم ِب ِه ِم ْن ِع ْل ٍم ِإالَّن ا ِت ّبَا َ
الظ ِّن َو َما قَتَلُوهُ
ع ِزيزا ً َح ِكي ما ً [الن ساء،) ) 158 -157 :
يَ ِقي نا ً بَل َّنرفَعَهُ ّ ُ ِإلَ ْي ِه َو َكانَ ّ ُ َ
ي [آل عمران .))]55 :
سى ِإ ِنّي ُمت َ َو ِفّ َ
و(( ِإ ْذ قَا َل ّ ُ يَا ِعي َ
يك َو َرافِعُ َك ِإلَ َّن
ثانيا :إن رفع المسيح عليه السالم إلى السماء ال يعني أنه لم يُكمل
دعوته ،وإنما الثابت أنه أكملها بعدما بلّغ الدعوة التي أُرسل من أجلها وبشر
بالنبي الخاتم الذي يأتي بعده (( َو ُمبَ ّ
سو ٍل يَأْتِي ِمن بَ ْعدِي ا ْس ُمهُ أ َ ْح َمدُ
شِرا ً بِ َر ُ
ت قَالُوا َهذَا ِس ْح ٌر ُّممبِ ٌ
ين [الصف  .))]6 :وبما أن هللا تعالى
فَلَ َّنما َجاء ُهم بِ ْالبَ ِيّنَا ِ
أنجاه من أعدائه من اليهود وأمثالهم ورفعه إليه ،فإن هذا يعني أنه أكمل
دعوته كاملة ،وإال ما أنجاه هللا من أعدائه وما رفعه إليه .فلم تحدث جريمة
وال معصية في رفع هللا للمسيح إليه.
ثالثا :وأما زعمه بعدم رفع المسيح بدعوى انه لم يُوصل دعوته إلى
شتات بني إسرائيل خارج فلسطين ،فهو زعم لم يثبت وليس الزما .ألن هللا
تعالى لم يقل أنه أرسل عيسى عليه السالم إلى جميع بني إسرائيل ،كما قال
اس ِإ ِنّي َر ُ
سو ُل ّ ِ
عن نبيه الخاتم محمد صلى هللا عليه وسلم ((قُ ْل يَا أَيُّم َها النَّن ُ
اس بَشِيرا ً
س ْلن َ
َاك ِإ َّنال َكافَّنةً ِلّلنَّن ِ
ِإلَ ْي ُك ْم َج ِميعا ً [األعراف ،))]158 :و(( َو َما أ َ ْر َ
سوالً ِإلَى
اس َال يَ ْعلَ ُمونَ [سبأ ،))]28 :وإنما قالَ (( :و َر ُ
َونَذِيرا ً َولَ ِك َّنن أ َ ْكث َ َر النَّن ِ
بَنِي ِإس َْرائِي َل أ َ ِنّي قَ ْد ِجئْت ُ ُكم ِبآيَ ٍة ِ ّمن َّنر ِبّ ُك ْم [آل عمران .))]49 :فالمسيح عليه
السالم أرسله هللا إلى أصل بني إسرائيل ومركز تجمعهم في فلسطين،
فأكثرهم كانوا بها .
علما بأن زعم القادياني بتشتت بني إسرائيل زمن المسيح -القرن األول
الميالدي -لم يثبت وإنما الثابت أنه بعدما سقط ُملكهم بفلسطين على يد
اإلمبراطور الكلداني بختنصر قبل الميالد بقرون  ...ثم أ ُ خذوا إلى بابل
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سمح لهم بالعودة إلى فلسطين بقوا فيها.
وبقوا في األسر البابلي مدة ثم ُ
وعندما ظهر المسيح كانوا هناك وظلوا بها وفي الشام عامة .وعند نهاية
القرن الثالث الميالدي تشتتوا في مجتمعات صغيرة من أسبانيا غربا إلى
الهند شرقا بما فيها بالد المغرب والشام وجزيرة العرب.
وحتى إذا فرضنا جدال  ،أن اليهود كانوا قد تشتتوا قبل مجيء المسيح
،وأنه أُرسل إلى كل بني إسرائيل في فلسطين والشتات ،فمن الممكن أن
عيسى بن مريم كان قد أرسل إليهم ُر سال من أصحابه أرسلهم مبشرين
و ُمنذرين ،وال يتطلب األمر أن يذهب هو إليهم في شتاتهم .وهذا األمر فعله
النبي الخاتم ال ُمرسل إلى اإلنس والجن محمد بن عبد هللا على هللا عليه
وسلم .فقد أرسل رسال إلى ملوك وأمراء زمانه دون أن ينتقل إليهم .كما أن
هللا تعالى قد بعث إليه نفرا من الجن سمعت منه القرآن ثم انطلقت إلى
قومها تبشرهم وتنذرهم برسالة اإلسالم .وبذلك يتبين أن القادياني تعمد
تكذيب القرآن في قوله برفع المسيح ،فعل ذلك ليقول بأن المسيح قد مات،
والبد من مسيح جديد يظهر ،هو القادياني .فهو كاذب محرف للشرع،
والنبي ال يكون كذلك ،مما يعني قطعا أنه لم يكن نبيا.
ومن أكاذيبه أيضا ،أنه تعمد مخالفة الشرع وتكذيبه وتحريفه فيما يتعلق
بخلق أبينا آدم عليه السالم ؛ فقال"(( :والغريب في األمر أني ولدتُ يوم
الجمعة من أيام األسبوع وكما ولد آدم توأما مع أنثى كذلك ولدتُ أنا أيضا
توأما إذ ولدت بنت قبل والدتي ")).
أقول :زعمه فيما قاله عن آدم باطل قطعا ،وهو من جنونيات القادياني،
وكذب ُمتعمد وتحريف للشرع .ألن الثابت قطعا في دين اإلسالم أن آدم لم
يولد ،وال كان له أب ،وال أم ،وال أخ وال أخت .إن آدم خلقه هللا خلقا خاصا
من تراب  ،خلقه بيديه وأسجد له مالئكته ،ثم خلق له زوجه من نفسه  .قال
ين [السجدة :
سنَ ُك َّنل َ
اإلن َ
تعالى(( :الَّنذِي أ َ ْح َ
ان ِمن ِط ٍ
ش ْيءٍ َخلَقَهُ َوبَدَأ َ خ َْلقَ ْ ِ
س ِ
اجدِينَ [الح جر :
س َّنو ْيتُهُ َونَفَ ْختُ فِ ي ِه ِمن ُّمر ِ
وحي فَقَعُواْ لَهُ َ
،) ) ]7و( (فَإِذَا َ
س ِ
نت
ت أ َ ْم ُك َ
ي أ َ ْست َ ْكبَ ْر َ
،))]29و((قَا َل يَا ِإ ْب ِل ُ
يس َما َمنَعَ َك أَن ت َ ْس ُجدَ ِل َما َخلَ ْقتُ ِبيَدَ َّن
اس اتَّنقُواْ َربَّن ُك ُم الَّنذِي َخلَقَ ُكم ِ ّمن نَّن ْف ٍس
ِمنَ ْالعَا ِلينَ [ص  ،))]75 :و((يَا أَيُّم َها النَّن ُ
احدَةٍ َو َخلَقَ ِم ْن َها زَ ْو َج َها َوبَ َّن
ساء َواتَّنقُواْ ّ َ الَّنذِي
َو ِ
ث ِم ْن ُه َما ِر َجاالً َكثِيرا ً َونِ َ
علَ ْي ُك ْم َرقِيبا ً [النساء .)) ]1 :
ام ِإ َّنن ّ َ َكانَ َ
تَ َ
ساءلُونَ ِب ِه َواأل َ ْر َح َ
واضح من ذلك أن القادياني ليمدح نفسه تعمد الكذب على هللا وكتابه
والمسلمين وغيرهم .وفِعلَه هذا ال يفعله نبي ،وال مسلم  ،وال باحث محايد.
وبما أن القادياني فعل ذلك فهو كاذب ،وليس نبيا قطعا.
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ومن أكاذيبه الفاضحة والكاشفة وال ُمخزية  ،أن القادياني قال في كتابه :
عاقبة آتهم ،عن قيصر الروم (( :إن قيصر أرسل إليه رسولنا صلى هللا
عليه وسلم رسالة – وهو مذكور في الصفحة األولى من صحيح البخاري-
كان هو اآلخر موحدا)).
أقول :قوله عن وجود نص البخاري في أول صفحة من صحيحه َكذِب
 .وها هي الصفحة األولى من صحيح البخاري ،وال يوجد فيه ما زعمه
القادياني كما هو ُمبين في الصورة أدناه ، .وال يُوجد ذلك النص في
الصفحة الثانية وال الثالثة  ،ولم يُذكر قيصر أول مرة في صحيح البخاري
إال في المجلد الثالث وبداخله وليس بأول صفحة منه.

ومن أكاذيبه أيضا  ،أن القادياني قال ((:إن الوحي الحقيقي إنما يتلقاه
أصفياء القلوب وحدهم الذين ال يحول بينهم وبين هللا حائل )) .قوله هذا
ور سله .ألن الثابت قطعا أن الذين
باطل قطعا ،وكذب وتكذيب هلل وكتابه ُ
يتلقون الوحي اإللهي هم الذين يصطفيهم هللا تعالى لكالمه ورساالته ،وهم
األنبياء فقط.وهذا أمر معروف من دين اإلسالم بالضرورة ،وقد بينا جانبا
منه في المبحث األول من هذا الفصل .وليس صحيحا أن الذين يتلقون
الوحي اإللهي هم أصفياء القلوب ،فهذا كالم باطل ،وكذب على هللا وكتابه
ورسوله .وقد كان الصحابة رضي هللا عنهم أفضل الناس بعد نبينا ،وقد
زكاهم الشرع ،وشهد لهم باإليمان والطهارة والعمل الصالح  ،لكنهم مع
ذلك لم ينزل عليهم الوحي اإللهي ،وال كانوا أنبياء .فالقادياني يفتري على
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هللا وكتابه ورسوله ليصل إلى القول بأنه هو من أصفياء القلوب ويتلقى
الوحي اإللهي .وبما أن زعمه هذا باطل وكذب مفضوح على الشرع ،فهو
كاذب في ادعائه للنبوة ،وال يُمكن أن يكون نبيا.
ومن أكاذيبه أيضا أنه قال (( :إن عددا كبيرا من األحاديث الصحيحة
واليقينية الواردة في الصحاح الستة تدل على أن كافة األمور التي اطلع
عليها النبي صلى هللا عليه وسلم عن عيسى عليه السالم والدجال كانت في
الحقيقة مبنية على كشوفه صلى هللا عليه وسلم )).
أقول :قوله كذب ُمتعمد على هللا وكتابه ورسوله ،ألن من قطعيات
اإلسالم أن محمدا وغيره من األنبياء -عليهم الصالة والسالم -يتلقون أوامر
هللا تعالى وشرائعه وأخبار األنبياء وأقوامهم بالوحي وليس بالكشف-الحدس
واإللهام النفسيان .-والقول بالكشف في حق األنبياء هو نقض للنبوة ورفع
لها،وطعن في األنبياء ،وإنكار ألمر معروف من الدين بالضرورة.علما بأن
فرق بين وحيه الذي يُنزله على أنبيائه وبين وحي شياطين
هللا تعالى قد ّ
اإلنس والجن فيما بينهم .فقال تعالى عن األنبياءِ (( :إنَّنا أ َ ْو َح ْينَا ِإلَي َْك َك َما
يم َو ِإ ْس َما ِعي َل َو ِإ ْس َحاقَ
وح َوالنَّن ِب ِيّ ينَ ِمن بَ ْع ِد ِه َوأ َ ْو َح ْينَا ِإلَى ِإب َْرا ِه َ
أ َ ْو َح ْينَا ِإلَى نُ ٍ
سلَ ْي َمانَ َوآت َ ْينَا دَ ُاوودَ
وب َواأل َ ْسبَ ِ
َارونَ َو ُ
س َوه ُ
سى َوأَي َ
َويَ ْعقُ َ
اط َو ِعي َ
ُّموب َويُونُ َ
زَ بُورا ً [النساء  .))]163 :وقال عن وحي الشياطين َ (( :و َكذَ ِل َك َجعَ ْلنَا ِل ُك ِّل
ف ْالقَ ْو ِل
عد ُّوا ً َ
وحي بَ ْع ُ
نس َو ْال ِج ِّن يُ ِ
شي َ ِ
ض ُه ْم إِلَى بَ ْع ٍ
اإل ِ
يٍ َ
ض ُز ْخ ُر َ
اطينَ ِ
نِبِ ّ
ُ
غ ُرورا ً َولَ ْو شَاء َرب َُّمك َما فَعَلُوهُ فَذَ ْر ُه ْم َو َما يَ ْفت َ ُرونَ [األن عام ،) ) ]112 :
اطينَ لَيُو ُحونَ إِلَى أ َ ْو ِليَآئِ ِه ْم ِليُ َجا ِدلُو ُك ْم َوإِ ْن أ َ َ
و( ( َوإِ َّنن ال َّن
ط ْعت ُ ُمو ُه ْم إِنَّن ُك ْم
شي َ ِ
علَى َم ْن تَن َّنَز ُل ال َّن
اط ُ
ين
شي َ ِ
لَ ُم ْش ِر ُكونَ [األنعــام  ،) ) ]121 :و( (ه َْل أُنَ ِبّئ ُ ُك ْم َ
علَى ُك ِّل أَفَّناكٍ أَثِ ٍيم)( الشعراء . )]222 -221:وال شك أن هذا
( )221تَن َّنَز ُل َ
الوحي الشيطاني هو الذي كان ينزل على القادياني ،وليس الوحي اإللهي.
والنبي الخاتم محمد عليه الصالة والسالم كان يتلقى كل ما يتعلق بالنبوة
بالوحي ال بالكشف ،بل ال يوجد شيء عند النبي يسمى كشفا وال حدسا.
والدليل على ذلك نصوص شرعية كثيرة جدا ،منها قوله تعالىَ (( :وات َّن ِب ْع
ى يَ ْح ُك َم ّ ُ َو ُه َو َخي ُْر ْال َحا ِك ِمينَ [يــونس :
َما يُو َحى ِإلَي َْك َوا ْ
ص ِب ْر َحت َّن َ
،))]109و(( قُ ْل ِإنَّن َما أَنَا بَش ٌَر ِ ّمثْلُ ُك ْم يُو َحى [الكهف  .)) ]110 :وحتى
الرؤية التي يراها النبي في المنام هي ليست كشفا ،وإنما هي من الوحي
أيضا ،بدليل قوله تعالىَ "(( :و ِإ ْذ قُ ْلنَا لَ َك ِإ َّنن َرب ََّنك أ َ َحا َ
اس َو َما َجعَ ْلنَا
ط ِبالنَّن ِ
اس [اإلسراء .))]60 :فالرؤيا عند األنبياء
الرؤيَا الَّر ِتي أ َ َر ْينَا َ ِإالَّن ِفتْنَةً ِلّلنَّن ِ
ُّر
وحي إلهي ،ولهذا وجدنا إبراهيم عليه السالم عندما رأى في المنام أنه يذبح
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ابنه إسماعيل سارع في تنفيد الرؤيا ولم يتردد ،حتى تدخل الوحي وأوقفه،
ليس ألن الرؤيا ليست وحيا ،وإنما ألنه سارع في تنفيذها تصديقا والتزاما
الرؤْ يَا إِنَّنا َكذَ ِل َك ن َْج ِزي ْال ُم ْح ِسنِينَ [الصافات :
صدَّن ْق َ
ت ُّم
فقال له ربه(( :قَ ْد َ
 . ) ) ]105فوا ضح من ذ لك أن القاد ياني تع مد ال كذب ع لى هللا وكتا به
ورسوله عندما زعم أن النبي يتلقى أخبار بعض األنبياء بالكشف؛ فهو
كاذب في ادعائه للنبوة ،ألن النبي ال يكذب على هللا ،وال على رسله ،وال
على الناس.
صـرح فـي آياتـه بوفـاة
ومـن أكاذيبـه أيضـا أنـه قـال ( (:والقـرآن يُ ّ
المسيح-عليه السالم -بصورة قاطعة ويُر ّحله لألبد  .)).قوله هذا كذب ُمتعمد
على هللا ووحيه ،ألن القرآن الكريم ذكر أن المسيح ابن مريم عليه السالم لم
يُقتل ولم يُصلب وإنما رفعه هللا إليه كما بيناه سابقا .ولو كان المسيح قد مات
في الدنيا ما رفعه إليه وإنما يُدفن في األرض كغيره من األنبياء والناس.
فأية فائدة من رفعه ميتا إلى السماء؟؟ .ومن جهة أخرى فإن القرآن الكريم
ع ِة فَ َال ت َ ْمت َ ُر َّنن
سا َ
قد أشار إلى نزول المسيح في قوله تعالىَ )(( :و ِإنَّرهُ لَ ِع ْل ٌم ِلل َّر
ب ِإالَّن لَيُؤْ ِمن َّنَن ِب ِه قَ ْب َل َم ْو ِت ِه َويَ ْو َم
ِب َها)(الزخرف،))61 :و(( َو ِإن ِ ّم ْن أ َ ْه ِل ْال ِكتَا ِ
ْال ِقيَا َم ِة يَ ُك ُ
ش ِهيدا ً [النساء  .))]159 :وبما أن األمر كذلك،فإن قول
علَ ْي ِه ْم َ
ون َ
علَ ْي ِه ْم
ت أ َ ْن َ
القرآن بأن هللا توفى المسيح بقوله (( :فَلَ َّنما ت َ َوفَّن ْيتَنِي ُك ْن َ
ت َّن
يب َ
الرقِ َ
ش ْيءٍ َ
علَى ُك ِّل َ
َوأ َ ْن َ
ش ِهيدٌ ( ()117المائدة،)) 117 -1116 :و(( إ ْذ قَا َل ّ ُ
ت َ
ي [آل عمران  ،))]55 :ال يعني أنه أماته
سى إِ ِنّي ُمت َ َو ِفّ َ
يَا ِعي َ
يك َو َرافِعُ َك إِلَ َّن
في الدنيا ورفعه ميتا ،وإنما يعني أنه أخرجه من حياة الدنيا إلى حياة أخرى
في السماء .ويُمكن تقريب ذلك بحياة رواد الفضاء على األرض  ،وبحياتهم
في الفضاء ،فتحدث لهم تغيرات  ،منها طريقة تحركهم وأكلهم .وعليه فليس
صــحيحا مــا زعمــه القاديــاني بــأن القــرآن  ( (:يُصـ ّـرح فــي آياتــه بوفــاة
المسيح-عليه السالم -بصورة قاطعة ويُر ّح له لألبد  ،)).فزعمه هذا كذب
على القرآن.
أصر على القول بأن المسيح مات ليدعي أنه هو
علما بأن القادياني
ّ
الم سيح الموعود ،و هو مثي له ،بدعوى ان عي سى مات والم يت ال يعود.
وزعمه هذا حتى وإن قلنا به فرضا فال يصح ،ولن يكون القادياني هو
المسيح الموعود  .ألنه لو قلنا فرضا أن عيسى بن مريم عليه السالم قد
مات فهذا ال ينفي عودته إلى الدنيا ألن الشرع أكد على أن عيسى بن مريم
لم يقتل ولم يُصلب ،إنما رفعه هللا إليه ،وانه سينزل قرب يوم القيامة ليس
نبيا جديدا وإنما ينزل بصفته من أتباع النبي الخاتم محمد -عليه الصالة
46

والسالم -الذي بشر به وأمر باتباعه عندما كان مع بني إسرائيل  .وهذا
يعني قطعا ان هللا تعالى سيُعيد إليه جسده الدنيوي وبه ينزل .فالمسيح سواء
قلنا أنه مات في الدنيا آو لم يمت فهو سينزل قرب يوم القيامة .وعليه فكل
مزاعم القادياني وخرافاته المتعلقة بقوله أنه هو المسيح الموعود باطلة
وهي من اكاذيبه وافتراءاته ،وتشهد عليه بأنه كاذب في ادعائه للنبوة ،ألن
النبي ال يكذب.
والشاهد األخير من أكاذيب القادياني وهي كثيرة جدا ال تكاد تنتهي-
م فاده أ نه قال ( ( :ثم ب عد ذ لك نرى أن آدم كان أول أب ناء هللا في نوع
اإلنسان)) .قوله هذا ظاهر الكذب والبطالن ،وال يصح قوله حقيقة وال
تجوزا ،ألن من أصول دين اإلسالم أن هللا تعالى لم يلد ولم يُولد .وعليه فمن
الشرك والكفر والكذب نسبة الولد إلى هللا تعالى .والكذب الثاني أن القادياني
تعمد االفتراء على الشرع عندما جعل آدم من أبناء هللا ال من مخلوقاته،
وتناسى لغاية في نفسه أن آدم من مخلوقات هللا من جهة ،وال يصح نسبة
الولد إلى هللا تعالى من جهة أخرى .إنه زَ عم ذلك كذبا وخداعا وهو يعلم أن
آدم خلقه هللا تعالى بيديه وأسجد له مالئكته .
وبذلك يتبين من تلك الشواهد أن القادياني كان كاذبا في ادعائه
للنبوة ،ألنه لم تتوفر فيه صفات النبي ،منها صفة الصدق؛ وإنما توفرت فيه
صفة الكذب ،والنبي يستحيل أن يكون كذابا.
الدليل الشرعي الخامس عشر :إن من صفات األنبياء أنهم ال يُحرفون
وال يُ غالطون ،وال يُسفسطون،وإنما يتبعون الوحي اإللهي قلبا وقالبا ،وال
يقولـون إال ال صدق .و من ج هة أخـرى وجـدنا ال شرع قد ذ كر أن الـذين
يُ حرفون ويتالعبون بنصوص الوحي هم الزائغون ومرضى القلوب .قال
ات ُّمم ْح َك َم ٌ
اب ِم ْنهُ آيَ ٌ
ب
ات ُه َّنن أ ُ ُّمم ْال ِكتَا ِ
ِي أ َ نزَ َل َ
علَي َْك ْال ِكت َ َ
ت عالىُ ( ( :ه َو الَّنذ َ
ِين في قُلُو ِب ِه ْم َز ْي ٌ فَيَت َّر ِبعُ َ
ات فَأ َ َّرما الَّرذ َ
َوأُخ َُر ُمتَشَا ِب َه ٌ
ون َما تَشَابَهَ ِم ْنهُ ا ْبتِغَاء
الرا ِس ُخونَ فِي ْال ِع ْل ِم يَقُولُونَ
ا ْل ِفتْنَ ِة َوا ْبتِغَاء تَأ ْ ِوي ِل ِه َو َما يَ ْعلَ ُم تَأ ْ ِويلَهُ ِإالَّن ّ ُ َو َّن
آ َمنَّنا ِب ِه ُك ٌّيل ِ ّم ْن ِع ن ِد َر ِبّنَا َو َما يَذَّن َّنك ُر ِإالَّن أ ُ ْولُواْ ْ
ب [آل عمران .))]7 :
األلبَا ِ
والقادياني من الزائغين والمحرفين وليس من الراسخين في العلم ال ُمخبتين،
وال من أهل التسليم هلل تعالى .
والشاهد على أن القادياني من ال ُم حرفين للوحي ،هو أنه قال(( :إن
المالئكة يشابهون بصفاتهم صفات هللا تعالى كما قال ّ
عز وجل " َو َجاء َرب َُّمك
صفّا ً [الفجر  ." ]22 :فانظر رزقك هللا دقائق المعرفة أنه
صفّا ً َ
َو ْال َملَكُ َ
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تعالى كيف أشار في هذه اآلية إلى أن مجيئه و مجيء المالئكة و نزوله
ونزول المالئكة متحد في الحقيقة و الكيفية)) .و(( فاعلم أن نزول المالئكة
كمثل نزول هللا كما تشير إليه اآليات المتقدمة)).
أقول :إن قوله هذا هو تحريف ُمتعمد للقرآن الكريم ،وكذب عليه عن
سابق إصرار وترصد ،وهو زعم باطل قطعا .وكالمه ال يقوله إال جاهل،
أو صاحب هوى قاله لغايات في نفسه كالقادياني .قوله باطل ألنه مخالف
ير [الشورى ،))]11 :
ْس َك ِمثْ ِل ِه َ
ش ْي ٌء َو ُه َو ال َّن
ص ُ
س ِمي ُع البَ ِ
لقوله تعالى(( :لَي َ
و(( َولَ ْم يَ ُكن لَّنهُ ُكفُوا ً أ َ َحدٌ [اإلخالص  ..))]4 :فيستحيل أن يكون هللا تعالى
م شابها لمخلوقا ته من المالئ كة و غيرهم  ،فال يُ شبههم في ذا ته وال في
صفاته.
كما أن من تحريف القادياني وكذبه أنه زعم أن اآلية " َو َجاء َرب َُّمك
صفّا ً [الفجر  ." ]22 :جعلت مجيء هللا والمالئكة واحدا متحدا
صفّا ً َ
َو ْال َملَكُ َ
في الحقيقة والكيفية .قوله هذا زعم باطل وضالل مبين بغض النظر عن
تضمنه للقول بوحدة الوجود  ،ألن اآلية لم تقل أن هللا جاء هو المالئكة جنبا
لجنب ،وإنما قالت بأن هللا سيأتي يوم القيامة والمالئكة في صفوف .ولذلك
وردت كلمتا " صفا صفا " في حالة نصب ال رفع .فتفسير القادياني تفسير
تحريفي سفسطي تشبيهي بناه على اعتقاده بوحدة الوجود كما بيناه سابقا
عندما زعم أن المخلوقات هي امتدادت هلل ومتصلة به كاتصال أطراف
اإلنسان باإلنسان.وزعمه هذا باطل قطعا بدليل الشرع والعقل والعلم ليس
هنا موضع تفصيله .لكنه شاهد على القادياني أنه كاذب في ادعائه للنبوة،
ألن األنبياء ال يحرفون الوحي وال يُ شبهون هللا بمخلوقاته ،وال يعتقدون
بكفرية وحدة الوجود وما يتصل بها من تشبيه وحلول.
الــدليل الســادس عشــر -علــى أن القاديــاني لــم تتوفــر فيــه صــفات
األنبيــاء :-مــن الثابــت شــرعا أن األنبيــاء ال يعتقــدون بالمســتحيالت ،وال
يأمرون أتباعهم باإليمان بها ،وإنما يأتون بما يتوافق مع الفطرة والبديهة
اس َمن يُ َجا ِد ُل ِفي
والعلوم،ويأمرون باالحتكام إليها ،قال تعالىَ (( :و ِمنَ النَّن ِ
ير [الحج )) ]8 :؛ لكن أهل األهواء
َّن ِ ِبغَي ِْر ِع ْل ٍم َو َال ُهدًى َو َال ِكتَا ٍ
ب ُّمم ِن ٍ
كالقاديــاني وأمثالــه لمــا كــانوا علــى ضــالل وانحــراف فــإنهم يقولــون
بالمستحيالت انتصارا ألهوائهم وشياطينهم ويحثون أتباعهم على اإليمان
بها .من ذلك أنه زعم أنه تلقى من هللا وحيا ،قال له فيه"(( :إنا ألنا لك
الحديد إني مع األفواج آتيك بغتة إني مع الرسول أجيب أخطئ وأصيب ...
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وإني مع الرسول أقوم أفطر وأصوم ")) .وقال له فيه (( :أنت بمنزلة
أوالدي )) .وزعم أيضا(( أن آدم كان أول أبناء هللا في نوع اإلنسان)).
تلك المزاعم باطلة ومستحيلة في حق هللا تعالى شرعا وعقال ،أليس
من الجنون القول بان هللا يُخطئ ،ويصيب ،ويفطر ويصوم؟؟  ،وأليس من
الكذب والتحريف القول بأن هللا له أوالد؟  .لكن القادياني قال بها وزعم أنها
من الوحي اإللهي .وهذا زعم باطل من أكاذيب القادياني ،وال يُمكن أن
يقولها نبي ،وال مؤمنن وال عاقل.
ومنها أيضا أنه قال (( :إن هللا بعث من هذه األمة مسيحا موعودا هو
أعلى مرتبة من المسيح السابق بكثير  .)) ...زعمه هذه مستحيل قطعا ،ألن
نصوص الكتاب والسنة أكدت على أن المسيح واحد ال اثنان ،هو عيسى
بن مريم عليه السالم  ،وليس هو الميرزا أحمد القادياني .وأن المسيح
عيسى رفعه هللا إليه ،وانه هو الذي سينزل عند اقتراب الساعة ،وليس
شخص آخـر هو ا لذي سيكون الم سيح  .فالم سيح واحـد ال اث نان ،و من
المستحيل أن يوجد مسيحان كما زعم القادياني انتصارا ألهوائه وشياطينه
وأسياده اإلنجليز .وبما أنه زعم ذلك ،وان األنبياء ال يعتقدون وال يأتون
بالمستحيالت وال يدعون إليها ،فإن القادياني ليس نبيا ،وكاذب في ادعائه
للنبوة.
الدليل الشرعي السابع عشر :إن من الثابت شرعا أن األنبياء أهل
صدق ،ومن مظاهر صدقهم أنهم ال يكذبون  ،وال يُ حرفون األقوال وال
يُنسبونها لغير أهلها؛ لكن القادياني لم يكن متصفا بتلك الخصال إال ما وافق
هواه .فمن ذلك انه نسب إلى القرآن ما ليس فيه ،وكذب على هللا بأنه أخلف
وعده  ،وتعلق القادياني بروايات مكذوبة ونسب مضمونها إلى القرآن،
عندما تكلم عن نبي هللا يونس وقومه  ،فقال "(( :يا قليل العقل هل تجهل
قصة يونس المذكورة في القرآن الكريم إن نبوءة يونس لم تكن مشروطة
بشرط ومع ذلك نجا القوم نتيجة التوبة واالستغفار مع أن هللا تعالى كان قد
وعد وعدا قاطعا أنهم سيهلكون حتما في غضون  40يوما فهل هلكوا في
 40يوما ح سب الن بوءة فاقرءوا إن شئتم ق صتهم في ا لدر المن ثور أو
اقرءوا كتاب يونان النبي ".)).
أقول :واضح أن القادياني نسب ذلك الزعم إلى القرآن ،بأنه وعد قوم
يونس قطعا بالعذاب ،لكنه تراجع وعده .وهذا كذب وال وجود له في القرآن
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وال توجد نبوءة أصال .ثم أن الرجل كشف كذبه وافتراءه على القرآن عندما
نسب ذلك إليه وإلى يونس ثم أحال إلى كتابين من كتب البشر ولم يؤيد
زعمه بنص شرعي من القرآن وال الحديث .والذي في القرآن هو قوله
َت قَ ْريَةٌ آ َمن ْ
تعالى(( :فَلَ ْوالَ َكان ْ
ش ْفنَا
س لَ َّنما آ َمنُواْ َك َ
َت فَنَفَعَ َها إِي َمانُ َها إِالَّن قَ ْو َم يُونُ َ
ين [يونس  .))]98 :ال
اب ِ
ع ْن ُه ْم َ
َ
عذَ َ
الخ ْزي ِ فِي ْال َحيَاة َ الدُّم ْنيَا َو َمت َّن ْعنَا ُه ْم إِلَى ِح ٍ
توجد نبوءة أصال ،وال خلف لها ،وانما هو إنذار وتخويف ووعيد إن هم
أصروا على الكفر ،فسيصيبهم عذاب الخزي ،فلما آمنوا قبل نزول العذاب
رفع عنهم ما كان ينتظرهم إن هم بقوا على كفرهم .وال يوجد تحديد لمدة،
وال قطع بوقوع العذاب ،وال خ لف له .لكن القاد ياني لما كان من أ هل
األهواء نسب ما قاله إلى القرآن الكريم ثم أحال ما زعمه إلي كتابي" :الدر
المنثور" أو اقرءوا كتاب " يونان النبى"  .وهذا غش وخداع ،وليس من
االستدالل العلمي في شيء .ألنه ال يصح نسبة روايات كتب التفسير إلى
القرآن الكريم ،وال أن تُجعل حكما عليه .فانظر إلى تحريفات القادياني
للشرع وافترائه عليه ،والى اعتماده على روايات ال أصل لها ويعتمد عليها
وينسبها إلى الشرع ويفتري بها على هللا تعالى ورسوله يونس عليه السالم.
إنه جمع بين الهوى والجهل والكذب على هللا ورسوله يونس عليه السالم ،
وعلى الناس أيضا .ومن يفعل ذلك ال يكون نبيا ،ألنها ليست من أخالق
األنبياء ،وإنما هي من أخالق الكذابين والمحرفين والمخادعين والغشاشين.
وبما أن القادياني من هؤالء فهو ليس نبيا ،وكاذب في ادعائه للنبوة.
الدليل الثامن عشر :من أصول دين اإلسالم أنه ال توجد تناقضات في
الوحي الذي يأتي به النبي ،وال يكون متناقضا في سلوكياته مع الناس .قال
صل َ ْ
اب أ ُ ْح ِك َم ْ
ير [ هود :
ت عالى( ( :الَر ِكت َ ٌ
ت آيَاتُهُ ث ُ َّنم فُ ِ ّ
ت ِمن لَّند ُْن َح ِك ٍيم َخبِ ٍ
نز ي ٌل ِ ّم ْن َح ِك ٍيم َح ِم ي ٍد
 ،))]1و(( َال يَأْتِ ي ِه ْالبَ ِ
اط ُل ِمن بَي ِْن يَدَ ْي ِه َو َال ِم ْن خ َْل ِف ِه ت َ ِ
[فصلت .))]42 :فال يُمكن أن يوجد التناقض في وحي هللا وال في كالم
أنبيائه ،ألن وجود التناقضات في الوحي وأقوال النبي هي أدلة قطعية على
أن ذلك النبي غير صادق من جهة ،وهي هدم للدين الذي جاء به النبي من
جهة أخرى .والتناقضات ال تظهر في أقوال الناس وسلوكياتهم إال خطأ ،
أو جهال ،أو هوى .والقادياني نظرا لكثرة أكاذيبه وتناقضاته وتحريفاته
وتالعباته ،فإن سببها ليس الخطأ أو الجهل وإنما سببها هو الكذب وإتباع
القادياني لهواه وشيطانه وأوامر أسياده اإلنجليز .
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ومن تناقضاته أنه سبق أن أوردنا أقوال القادياني في الفصل األول،
أعلن فيها أنه نبي ورسول ،وصاحب شريعة ،وانه يتلقى اإللهام والوحي
اإللهيين ،وكفّر من لم يؤمن به نبيا ورسوال ،وزعم انه من "أوالد هللا"؛
لكنه تظاهر بخالف ذلك وناقضه عندما قال "(( :يا قليلى الفهم ليس المراد
من نبوتي أنى ادعيت النبوة مقابل النبي(ص) والعياذ باهلل أو جئت بشريعة
جديدة إنما المراد من نبوتي هو كثرة المكالمة والمخاطبة اإللهية ا لتي
حظيت بها بفضل اتباعي لنبينا(ص))).
أقول :ذلك القول تظاهر به القادياني تقية ونفاقا وخداعا وغشا للناس
لغاية في نفسه ،وإال فإن ادعاءه للنبوة هو أمر ثابت قطعا كما بيناه سابقا.
وقد تضمنت كتبه من ذلك أقواال كثيرة جدا ،ذكرنا طرفا منها في الفصل
األول وعيره .كما أنه ليس صحيحا قوله بأن من يتبع النبي محمد-عليه
الصالة والسالم -يتلقى كالم هللا وخطابه .هذا زعم باطل وافتراء على هللا
رسوله .ألن من يتبع الرسول يكون مؤمنا تقيا صالحا وال يكون نبيا  .كما
أن النبوة هي اصطفاء وهبة من عند هللا و ال تُكتسب من جهة ،والنبوة قد
ُختمت بمحمد-عليه الصالة والسالم -من جهة أخرى .ولو كان من يتبع
مح مدا يتل قى كالم هللا ووح يه فال م عنى من أ مر ال شرع بإت باع الك تاب
والسنة ،بل زعم القادياني هو إبطال وهدم لهما.
كما أنه ليس صحيحا أن القادياني كان متبعا للنبي محمد –عليه الصالة
والسالم -بل كان مخالفا له وكاذبا عليه ومحرفا لكالمه .منها أن األحاديث
النبوية المتعلقة بختم النبوة ،ذكرت صراحة أنه ال نبي بعده نبينا محمد كما
فصلناها في المبحث السابق ،لكن القادياني خالفها وكذّبها وادعى النبوة.
وعليه فإن من يدعي النبوة ويحرف الشرع انتصارا لنبوته المزعومة ،فال
يُمكن أن يكون متبعا للسنة ،وإنما هو عدو هلل ورسوله وللمؤمنين .
ومن تناقضاته أيضا  ،أن القادياني بعدما كذب على المسيح عليه السالم
واتهمه في شرفه وعرضه ،وزعم انه ُمغفل وسارق ،وقليل العلم وأنكر
معجزا ته وأ شبع غلي له ف يه ح قدا وكراه ية ك ما بيا نه سابقا؛ فإ نه ت ظاهر
بخالف ذلكن ونفى أن يكون قاله ،فقال(( (( :وحاشا أن أحط من شأن
المسيح عليه السالم الذي أعظمه كثيرا )).
أقول :إن القادياني كاذب ومنافق ومخادع في إنكاره أن يكون طعن في
المسيح وحط من قيمته .إنه كذلك ألن له أقواال كثيرة في الطعن في المسيح
سبق أن ذكرنا طرفا منها تشهد عليه قطعا بأنه كاذب ومنافق ُممارس للتقية
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لغايات في نفسه .وكيف يُعظم القادياني المسيح كثيرا حسب زعمه وقد
اتهمه في عرضه وشرفه ،وأنكر معجزاته ،وفضّل نفسه عليه؟؟ .إن األمر
ليس كذلك ،فلو كان يُعظمه ما سبه واتهمه في شرفه وعرضه  ،وما ّ
قزم
ض بقوله هذا أقواله السابقة في ذم المسيح والطعن
مكانته ودوره!!  .إنه ناقَ َ
فيه والكذب عليه ،ناقضه نفاقا وتقية لغاية في نفسه.وبما أنه كذلك فالنبي ال
يكون منافقا وال طعانا في األنبياء ،وال مكذبا لوحي هللا .وعليه فالقادياني
ليس نبيا وكاذب في ادعائه للنبوة ،ألنه لم يتصف وال بصفة من صفات
األنبياء ن وال التي اختصوا بها.
ومن تناقضات القادياني ،أنه أنكر أن يأتي مسيح بعده ،فقال (( :وإنّا
إذا ودّعنا الدنيا فال مسيح بعدنا إلى يوم القيامة")) .لكنه عاد وقال أنه من
الممكن عنده أن يأتي بعده في المستقبل عشرة آالف مسيح فقال(("" :
وكذلك ما ادّعيت ّ
أن فكرة المماثلة قد انقطعت من بعدي ،بل من الممكن
عندي أن يأتي في المستقبل حتى عشرة آالف من أمثال المسيح مثلي")).
إنه تناقض صارخ صريح يشهد على القادياني بأنه ليس نبيا ،ألن النبي ال
تناقض في أقواله وسلوكياته .وتناقضه هذا يشهد عليه بأنه كاذب صاحب
هوى ،وال تهمه تناقضاته ،ألن األمر عنده كله سواء :أكاذيب ،وتحريفات
وتناقضات ،انتصارا لهواه وشيطانه.
تلك التناقضات وغيرها كثير هي أدلة قطعية بأن الميرزا القادياني لم
يكن نبيا  ،ألن كالم النبي ال تناقضات فيه وال في الوحي الذي يأتي به.
فوجودها في كالم القادياني هو دليل قطعي بأنه كاذب في ادعائه للنبوة .
الدليل الشرعي األخير -التاسع عشر : -من سنن هللا مع أنبيائه أنه ذكر
سبحانه أنه يؤيدهم باألدلة واآليات البينات ،وينصرهم على أعدائهم .من
سالً ِإلَى قَ ْو ِم ِه ْم فَ َجاؤُو ُهم
س ْلنَا ِمن قَ ْب ِل َك ُر ُ
ذلــك قولــه ســبحانهَ ( ( :ولَقَ ْد أ َ ْر َ
ص ُر ْال ُمؤْ ِمنِينَ [الروم :
ِب ْالبَ ِيّنَا ِ
علَ ْينَا نَ ْ
ت فَانتَقَ ْمنَا ِمنَ الَّنذِينَ أ َ ْج َر ُموا َو َكانَ َحقّا ً َ
ع ِز ٌ
يز [المجادلــة :
ب َّن ُ َأل َ ْغ ِلبَ َّنن أَنَا َو ُر ُ
ي َ
،) ) ]47و( ( َكت َ َ
س ِلي ِإ َّنن َّن َ قَ ِو ٌّي
ع ِز ٌ
يز [الحج .))]40 :لكن
ص َر َّنن َّن ُ َمن يَن ُ
،))]21و(( َولَيَن ُ
ي َ
ص ُرهُ ِإ َّنن َّن َ لَقَ ِو ٌّي
ذلك لم ينطبق على القادياني ،فلم ينصره هللا وإنما خذله وأذله  ،وأظهر
كذبه،وفضحه في كل أحواله ،ولم يؤيده بأي دليل يثبت زعمه .من ذلك مثال
فقد خذله هللا وفضحه بكثرة أكاذيبه ،وتحريفاته ،وخداعه ،وتناقضاته فهي
ت ُقدر باآلالف مبثوثة في كتاباته ،وقد أوردنا منها العشرات في كتابنا هذا.
وخذله أيضا بأن فضحه وكشف كذبه بنبوءاته الكثيرة والتي لم يصدق منها
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وال تن بؤ واحـد  ،و قد أورد نا جان با من ها في الف صل الثا لث .وخذ له هللا
وفضحه في ضالالته وكفرياته وشركياته ،كادعائه للنبوة ،وزعمه بأنه من
أوالد هللا ،وقوله بالحلول ووحدة الوجود ،وادعائه لأللوهية .وخذله هللا
وفضحه بكثرة أخطائه في الشرع والتاريخ العلوم كما سنبينه في الفصل
ا لرابع.ف لو كان نب يا لع صمه من ت لك األخطاء قطعا .وخذ له هللا بتك فيره
للمسلمين ومواالته لإلنجليز ،فأصبح خصما وعدوا ألولياء الرحمن و ُمحبا
ومواليا ألولياء الشيطان .وخذله هللا عندما ادعى القادياني النبوة واإللهام
والوحي اإللهي ،فلم يجد وحيا يؤيد به زعمه ،وعجز عن اإلتيان به .فلما لم
يجد ذلك ،سرق مئات اآليات القرآنية ونسبها إلى نفسه .وسرق أيضا كثيرا
من األحاديث وأقوال ونصوص اللغويين واألدباء وانتحلها كما بيناه في
كتابنا هذا ،وزعم أن ذلك وحي أوحاه هللا إليه .لكن أمره انكشف وانفضح،
وأصبح من كبار اللصوص الكذابين في العالم الذين مارسوا السرقات
العلمية المكشوفة بوقاحة ونذالة دون حياء.
ونتيجة لتلك الخذالنات فإن هللا تعالى خذل القادياني أيضا بخذالن كبير
مفاده أنه سبحانه َح َرم القادياني من أي دليل صحيح يُثبت به نبوته وديانته
الباطلتين  .فليس عند القادياني وال دليل واحد يقيني ،وال صحيح ،بل وال
حتى راجح ،وليس عنده إال األكاذيب والتحريفات والخرافات والسفسطات
والتأويالت الفاسدة.وقولي هذا أنا ُمتأكد منه قطعا وذكرت منه جوانب كثيرة
في كتابي هذا.
ومن خذالن هللا للقادياني وفضحه  ،أنه سبحانه سلط عليه أمراضا
مزمنة ُمنفرة ُمعيقة له عن نشاطه العقلي والبدني ظل مصابا بها حتى مات،
فكان معظم أوقاته مريضا .منها  :مرض السكري  ،والضعف الدماغي
والدوار ،وكان يُ سبب له صداعا شديدا.وبسبب إصابته بالسكري ذكر انه
كان يشعر بالحاجة إلى التبول عشرين مرة تقريبا .وكان مريضا باإلسهال
سنوات و به مات قرب مرحا ضه ك ما هو مذكور و ُمو ثق في الن صيّن
اآلتيين .بل إنه مات بمرض الكوليرا على مرحاضه أو قربه.
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وعندما أحس القادياني أن أمراضه تتنافى مع ادعائه للنبوة ،وأنها من
مرة أن يشفيه من مرضين،
األدلة التي تدل على كذبه قال بأنه دعا هللا ذات ّ
التبول في أسفلهّ ،
لكن هللا لم يستجب
وهما الدّوار في أعلى البدن ،وكثرة
ّ
دعائه ّ
ألن هذين المرضين ــ كما يزعم ــ من عالمات المسيح الموعود
مرة للشفاء من هذين المرضين تماما ،فجاء الجواب:
فقال (( ":دعوت ذات ّ
هذا لن يكون .فألقي في روعي من عند هللا تعالى ّ
أن هذا أيضا من عالمات
المسيح الموعود )) .وهذا اعتراف منه بأنه لم يُشف وأن هللا لم يستجب له،
وهذا دليل على خذالنه له وليس دليال على عالمات المسيح الموعود –
يعني نفسه ، -ألن هذا المسيح المزعوم هو من اختالق القادياني ،وال وجود
له في الشرع أصال .والمسيح الحقيقي ما زال لم ينزل ألن وقته لم يحن
بعد .فتلك األمراض الكثيرة هي من خذالن هللا للقادياني ،ألن األنبياء لم
يكونوا مصابين بأمراض مزمنة ،وال منفرة ،ألنها تعوقهم عن القيام بمهام
الن بوة ،وتجعل ال ناس ين فرون م نه ،والق لة من األنب ياء ا لذين ابتال هم هللا
باألمراض مدة من الزمن أشفاهم كأيوب عليه السالم .لكن القادياني ظل
بأمراضه طوال حياته  ،ولم يستجب هللا لدعائه بشفائه ،وعندما وافته المنية
مـات بمـرض الكولــيرا علــى مرحاضـه .وهــذه الحالــة هــي قمـة اإلهانـة
والخذالن والفضيحة ،وال يُمكن أن يُميت هللا نبيا على تلك الحالة ،وإنما
يُميت عليها الكاذبين والمضلين والمنافقين كالقادياني وأمثاله.
تلك الشواهد من خذالن هللا تعالى وفضحه للميرزا القادياني هي أدلة
قطعية بأن القادياني كاذب وليس نبيا ،فلو كان نبيا لعصمه هللا من الوقوع
في ذلك الخذالن بمختلف مظاهره ،ولنصره نصرا ُمؤزرا.
وإنها ًء لهذا الفصل -الثاني -يتبن منه أن األدلة الشرعية قد بينت قطعا
أن القادياني كاذب في ادعائه للنبوة ،وبهذا تهدمت ديانته وانهارت.إنها
أثبتت باألدلة القطعية ،أن النبوة قد ُختمت بالنبي العربي محمد عليه الصالة
والســالم ،وان النبــوة واحــدة ال تتجــزأ وال تتنــوع وال تتعــدد؛ فأصــبح
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بالضرورة أن كل من يدعي النبوة بعد محمد عليه الصالة والسالم فهو
كاذب قط عا .وبي نت أي ضا أن القاد ياني لم ي كن مت صفا ب صفات األنب ياء
وخصالهم ،بل ولم تتوفر فيه وال صفة واحدة؛ وإنما توفرت فيه صفات
مناقضة لصفات األنبياء .منها مثال أنه بينا بشواهد كثيرة أن القادياني كان
كذابا ُمحرفا ُمغالطا ُمحتاال سارقا .ومن هذه صفاته يستحيل أن يكون نبيا،
وال يُمكن ان تكون ديانته ديانة إلهية وال صحيحة .كما أن نبوته وديانته
المزعومتين ليستا مذهبا وال دعوة إسالمية ،وإنما هما يُكونان ديانة زائفة
تُعرف بالقاديانية ليست من اإلسالم في شيء رغم تسترها به نفاقا ً وتقيةً .
*****

الفصل الثالث
األدلة األخالقية على بطالن النبوة القاديانية المزعومة
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أوال :كذب القادياني في نبوءاته ينقض نبوته المزعومة :
ثانيا :كذب القادياني على هللا واألنبياء ينقض نبوته المزعومة:
ثالثا :أخالق أخرى سيئة تنقض نبوة القادياني المزعومة:

األدلة األخالقية على بطالن النبوة القاديانية المزعومة
الشك أن من أهم الصفات التي تُميز األنبياء عن غيرهم من البشر أنهم
قمة في األخالق الحسنة ،كالصدق ،واألمانة ،والوفاء ،ولذلك وصف هللا
تعالى نبيه خاتم األنبياء محمدا عليه الصالة والسالم بقولهَ (( :و ِإنَّن َك لَعَ لى
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نت فَ ّ
ظا ً
نت لَ ُه ْم َولَ ْو ُك َ
ع ِظ ٍيم [القلم  ،))]4 :و ((فَبِ َما َر ْح َم ٍة ِ ّمنَ ّ ِ ِل َ
ق َ
ُخلُ ٍ
غ ِليـ َ
َ
ع ْن ُه ْم َوا ْست َ ْغ ِف ْر لَ ُه ْم َوشَا ِو ْر ُه ْم فِي
ظ ْالقَ ْل ِ
ب الَنفَضُّمواْ ِم ْن َح ْو ِل َك فَاع ُ
ْف َ
ع ِز ٌ
علَ ْي ِه
األ َ ْم ِر [آل عمران ، ،))]159 :و((لَقَ ْد َجاء ُك ْم َر ُ
يز َ
سو ٌل ِ ّم ْن أَنفُ ِس ُك ْم َ
ُوف َّنر ِحي ٌم [التوبة  ،)) ]128 :و(( ق ْد
عنِت ُّم ْم َح ِر ٌ
علَ ْي ُكم بِ ْال ُمؤْ ِمنِينَ َرؤ ٌ
يص َ
َما َ
نَ ْعلَ ُم إِنَّنهُ لَيَ ْح ُزنُ َك الَّنذِي يَقُولُونَ فَإِنَّن ُه ْم الَ يُ َك ِذّبُون ََك َولَ ِك َّنن َّن
الظا ِل ِمينَ بِآيَا ِ
ت ِّ
يَ ْج َحدُونَ [األنعام .))]33 :فاألنبياء ال يكذبون ،وال يُحرفون ،وال يغشون،
وال يت صفون بأي صفة أخالق ية سيئة  .ت لك هي صفات األنب ياء ،ل كن
القادياني لم يكن مثلهم وال قريبا منهم ،بل كانت أخالقه سيئة إلى حد كبير
جـدا تكفـي للح كم عل يه بأ نه كاذب محـرف غ شاش متال عب في ادعا ئه
للنبوة،وال يُمكن أن يكون نبيا وال مسلما  ،وال أن تكون ديانته ديانة إلهية
وال صحيحة ،والمباحث اآلتية تثبت ذلك قطعا:
أوال :كذب القادياني في نبوءاته ينقض نبوته المزعومة :
اهتم الميرزا القادياني كثيرا بالنبوءات كدليل من أقوى األدلة على صدق
ادعائه لنبوته حسب زعمه .ألجل ذلك تنبأ القادياني بنبوءات كثيرة ،ادعى
أنها صدقت كلها  ،أو أكثرها تحقق كما تنبأ بها .فهل صحيح أنها تحققت
كما زعم؟ .وما الفرق بين النبوءة البشرية والنبوءة اإللهية؟ ،وهل كانت
نبوءاتــه مــن النــوع البشــري أم اإللهــي؟.هــذه التســاؤالت وغيرهــا ســتجد
جواباتها فيما يأتي من هذا المبحث ،وسيتبين أن القادياني كان كاذبا في
نبوءاتهَ ،كذَب بها على هللا والناس فكذّبَها هللا بها وفضح أمره.
أوال :قبل ذكر نبوءات القادياني الذي زعم أن هللا أخبره بها تجب اإلشارة
هنا إلى أن النبوءة نوعان  :نبوءة إلهية يأتي بها النبي الصادق يُ خبره هللا
بها بأمور مستقبلية ستحدث قطعا كما تنبأ بها  ،وتكون من أدلة صدقه.
والنبوءة اإللهية يجب أن تحدث بكل جزئياتها وكلياتها وال يتخلف منها
شيء .وهذه الحقيقة اعترف بها حتى القادياني ،عندما قال(( :من المحال أن
تخطئ نبوءات األنبياء)) ،لكنه سيخالف قوله هذا عندما يتعارض مع هواه
 .تلك النبوءة يجب أن تتحقق ألن هللا تعالى عالم الغيوب وعلى كل شيء
قدير ،وال يعزب عنه شيء في األرض وال في السماء .وألنه سبحانه ال
يُخلف الميعاد فإذا وعد بأمر فسيحدث حتما ال محالة .قال تعالي (( :و ْعدَ ّ ِ
ف
َحقّا ً َو َم ْن أ َ ْ
صدَ ُق ِمنَ ّ ِ قِيالً [النساء ،))]122 :و(( َو ْعدُ ّ ِ ِإ َّنن ّ َ الَ يُ ْخ ِل ُ
اس َال
ف َّن ُ َو ْعدَهُ َولَ ِك َّنن أ َ ْكث َ َر النَّن ِ
ْال ِميعَادَ [الرعد ،)) ]31 :و(( َو ْعدَ َّن ِ َال يُ ْخ ِل ُ
يَ ْعلَ ُمونَ [الروم .)) ]6 :ومن نبؤات القرآن مثال والتي تحققت قطعا قوله
تعالى(( :الم ُ
ض َو ُه ْم ِم ْن بَ ْع ِد َ
سيَ ْغ ِلبُونَ ِفي
غ ِلبَ ِ
ت ُّم
الرو ُم ِفي أ َ ْدنَى ْاأل َ ْر ِ
غلَ ِب ِه ْم َ
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ْع ِسنِينَ ِ َّن ِ ْاأل َ ْم ُر ِم ْن قَ ْب ُل َو ِم ْن بَ ْعدُ َويَ ْو َمئِ ٍذ يَ ْف َر ُح ْال ُمؤْ ِمنُونَ بِنَ ْ
ص ِر َّن ِ
بِض ِ
ص ُر َم ْن يَشَا ُء َو ُه َو ْالعَ ِز ُ
ف َّن ُ َو ْعدَهُ َولَ ِك َّنن أ َ ْكث َ َر
يز َّن
يَ ْن ُ
الر ِحي ُم َو ْعدَ َّن ِ َال يُ ْخ ِل ُ
اس َال يَ ْعلَ ُمونَ (الروم .)) 6 -1 :لكن يجب أن نفرق بين النبوءة والوعد
النَّن ِ
والوعيد ،األولى تحتمل وجها واحدا فقط يجب أن يتحقق قطعا .والثانية
تحت مل وجه ين ال ثالـث له ما :فاهلل ت عالى و عد الب شر إن آم نوا وعملـوا
الصــالحات يُدخلهم جنــات الخلــود ،وإن كفــروا وعصــوا فســيدخلهم النــار
خا لدين في ها .فالفرق وا ضح ب ين األ مرين ،وال ي صح أن نُخ لط بينه ما،
وسنرى فيما بعد أن القادياني عندما لم تصدق نبوءاته حاول تبرير عدم
تحققها بدعوى انها من الوعد والوعيد ،وتبريره هذا باطل كما سنرى الحقا.
وأما النبوءة البشرية  ،فهي توقعات واستشرافات وقراءات مستقبلية
ألمور يتوقعها اإلنسان :زمانا ومكانا وحوادث .وقد تتحقق جزئيا  ،أو كليا
،وغالبا أنها ال تتحقق ،وإذا تحققت مرة ،فال تتحقق مرات .لكن المؤكد أن
توقعاتها ال تقوم على علم الغيب وال على اليقين وإنما تقوم على الترجيح
واالحتمال ،والصدفة ،واالجتهاد في قراءة حوادث المستقبل ،وليس فيها أي
إع جاز أو أ مور خار قة .ولي ست خا صة ب شخص  ،او طائ فة دون باقي
البشر .فيستطيع أي إنسان أن يتوقع تنبوءات ،قد تصدق أو ال تصدق،
ويبقى تحققها نسبيا  ،وال يُمكن أن يكون حتميا كما هو حال النبوءة اإللهية.
فالفرق واضح بين النبوءتين ،وال يصح الخلط بينهما.
علما بأن النبوءة البشرية منها نبوءات تصدق من باب الصدفة واالتفاق،
وأخرى تصدق ألن صاحبها يكون قد قرأ التاريخ والحاضر جيدا فتنبأ لما
سيحدث له ،آو لغيره معتمدا على سنن التاريخ والحاضر فيتحقق التنبوء.
وهذا األمر ليس خاصا به ،وال هو من علم الغيب ،فيُمكن لغيره أن يفعله
ويتحقق التنبوء .لكن التنبوء يبقى بشريا وال يُمكن أن يصبح إلهيا.
وفي مقابل ذلك هناك نبوءات عامة يعرفها كل الناس تقريبا ويُمكنهم
التنبوء بها وستحدث كما تُوقعت ،وليست من النبوءة اإللهية قطعا .من ذلك
سيقتل أو يُسجن .من يتصدى
مثال  ،قولنا :من يسرق ويُصر على السرقة ُ
للمستعمر سيُشتهر بين الناس .ومن يتبع طريق الشياطين سيصبح مشهورا
كالشياطين .وفي فصل الصيف ستكون درجات الحرارة مرتفعة.وهذا النوع
هو الذي جعل القادياني يقول أن بعض نبوءاته قد تحققت.فقال (( :قد
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مضت على تأليف البراهين األحمدية عشرون سنة ففي هذا الكتاب نبوءات
تتحقق اآلن بعد مرور سنين طويلة مثل إنا نجعلك مشهورا في العالم ويُرفع
اسمك في جميع البالد ولن يبقى أحد ال يعرف اسمك  ،فهذه النبوءة صدرت
يوم لم يكن حتى جميع سكان هذه البلدة يعرفونني)).
أقول :تلك النبوءة لم تتحقق تحققا كامال  ،وإنما تحقق جزء منها فقط ،
والباقي لم يتحقق ،وتبين كذب القادياني عندما زعم أنها تحققت .والمتحقق
منها هو تنبوء جزئي عادي ال عبقرية فيه  ،وال يحتاج إلى التنويه وال أن
يُجعل نبوءة إلهية .فال شك أن من يدعي النبوة  ،أو األلوهية ،او انه هو
الشيطان سيُشتهر بين الناس كثيرا  .وهذه نبوءة بشرية وعادية وليست إلهية
قطعا .والذي لم يتحقق من تلك النبوءة هو أنه من المؤكد أن معظم البشر
في العالم لم يسمعوا بالقادياني في زمانه وإلى اليوم لم يسمعوا به  .فانظر
إلى نبوءات القادياني المزعومة التي يتباهى بها وهي ليست من النبوءات
اإللهيـــة أصـــال ،وال مـــن البشـــرية الـــتي تحققـــت وتســـتحق التنويـــة
واإلعجاب .فالنبوءات البشرية ليست معجزة أصال وليست دليال على أن
صاحبها يع لم الغ يب وال أ نه صادق ،وال أ نه نبي .وعل يه فإن ن بوءات
القادياني الذي زعم أنها تحققت هي من هذا النوع وليست من النوع اإللهي.
ثانيا :بالنسبة ألشهر نبوءات القادياني التي زعم أن هللا أخبره بوقوعها،
فمنها النبوءات اآلتية:
أولهاُ :ملخصها أن القادياني في سنة 1888م أراد أن يتزوج بفتاة حديثة
السن ،فرفض والدها أحمد بك أن يزوجه أياها ،فقال لوالدها  :إن هللا هو
الذي أمره بالزواج بها .فأصر والدها على رفضه – وكان من أقارب
القادياني -وغضب القادياني وهدد والدها  ،فكان مما قاله له (( :فإن قبلت
فستجدني من المتقبلين .وإن لم تقبل فاعلم أن هللا قد أخبرني أن إنكاحها
رجال آخر ال يُ بارك لها وال لك ،فإن لم تزدجر فيصب عليك مصائب،
وآخر المصائب موتك ،فتموت بعد النكاح إلى ثالث سنين ،بل موتك قريب،
ويَ ِرد عليك وأنت من الغافلين .وكذلك يموت بعلها الذي يصير زوجها إلى
حولين وستة أشهر قضا ًء من هللا  ،فاصنع ما أنت صانعه .))...
ثم بعدما زوج أحمد بك ابنته برجل آخر ،زعم القادياني أن هللا هنّأه وقال
له "(( :إن مهلكوا بعلها كما أهلكنا أباها ،ورادها إليك .الحق من ربك فال
ي قبل
تكونن من الممترين  .)) ...وقال أيضا (( :لقد كشف هللا تعالى عل ّ
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ثالثة أعوام تقريبا نبوءة أن البنت الكبرى للميرزا أحمد بك سترتبط بك
بالزواج نهاية المطاف ...إنه سيأتي بها إليك في كل األحوال بكرا أو ثيبا ،
وسيرفع كل عائق في هذا السبيل  ،وسيتم هذا األمر حتما وال راد له)).
وعنـدما لـم تتحقـق تلـك النبـوءة ك ما ز عم القاديـاني ،ق ِلق وا ضطرب
ومرض وأشرف على الموت ،وبقي كذلك خائفا قلقا يترقب إلى أن مات
سنة 1908م  .فهلـك ولـم يتزوج الب نت ب كرا وال ثي با،وال مات زوج ها
الميرزا سلطان  ،الذي تنبأ القادياني أنه سيموت في ظرف عامين ونصف
ع مر طويال بعد القادياني ،فقد شارك في الحرب
بعد زواجه بها .بل إنه ُ
العالمية األولى 1914م  ،ولم يُقتل فيها وعاش إلى أن مات سنة 1948م.
وماتت السيدة محمدي بيغم بعد  80سنة من وفاة القادياني .وعلم الناس
كذب ما تنبأ به القادياني رغم تأكيده على ذلك قطعا.
ومع وضوح وانكشاف كذب القادياني فقد زعم ان نبوءته قد تحقق
جزء منها وال بافي سيتحقق ،فزعم ان وا لد الب نت أحمد بك تحق قت ف يه
النبوءة ،فقال أن خصومه ال يذكرون ما تحقق منها ،ويخفونه قصدا ،فكان
مما قاله ((:وحين يذكرون صهر أحمد بك  ،ال يُخبرون الناس قط ان جزءا
من النبوءة بحقه قد تحقق فعال ،أي مات أحمد بك في المدة ال ًم حددة ،أما
الجزء الثاني فال بد من االنتظار لتحققه.))...
أقول :حسب زعم القادياني أن والد الفتاة أحمد بك قد مات خالل المدة
المذكورة في النبوءة  -ثالث سنوات ، -فإن صح ذلك – لم أتمكن من معرفة
سنة وفاته -فيكون قد مات كما تنبأ القادياني ،ولذلك فهو ينكر على من يذكر
نبوءته وال يُ شير إلى ان جزءا منها تحقق ،والباقي حسب زعمه البد من
االنتظار حتى يتحقق .الشك أن أمله قد خاب ،ألنه مات ولم يتزوج الفتاة،
وال مات زوجها كما زعم القادياني كما ذكرنا سابقا .إن ذلك يعني قطعا أن
نبوءة القادياني لم تكن نبوءة إلهية ،وإنما هي نبوءة بشرية تنبأ بها القادياني
وفق هواه ومصالحه وتلبيسات شيطانه .وإن صح أن والد الفتاة قد مات كما
تن بأ ف هذا دل يل قط عي ع لى أن نبوء ته ن بوءة ب شرية ولي ست إله ية ،ألن
البشرية هي التي تتخلف كلها ،أو معظمها ،أو نصفها ،أو جزء صغير
منها ،وهذا الذي حدث في هذه النبوءة .وفي هذه الحالة يكون القادياني
كاذبا ،ألنه كذب على هللا بدعوى أنه هو الذي أوحى إليه بالنبوءة  ،وهي لم
تتحقق ،والنبوءة اإللهية يجب أن تتحقق كلها قطعا وحتما .فالقادياني كذب
على هللا وعلى الناس بتلك النبوءة التي زعم أن هللا أخبره بها.
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وأما تحقق موت الوالد أحمد بك كما تنبأ القادياني ،فهو كما أنه ال يجعل
نبوءته إلهية وإنما نبوءة بشرية ،فإن تحقق ذلك الجزء يجد تفسيره في
العوامل البشرية .فمن الممكن أن موته حدث صدفة واتفاقا  .وربما كان
أحمد بك كبيرا في السن فأصبح موته متوقعا قريبا ،وعليه فيُمكن أن يتنبأ
القادياني أو غيره بموته في ظرف ثالث سنوات .ومن ال ُمحتمل جدا  ،بل
ومن الراجح أن القادياني هو الذي سعى في موت أحمد بك بعدما رأى أحمد
بك قد زو ّج ابنته برجل آخر ،وذهب أمله ،فدبّر له من وضع له سما فقتله
لكي يتحقق جزء من النبوءة المزعومة.
وختاما لما ذكرناه فإن نبوءة القادياني ليست نبوءة إلهية ،وإنما هي
نبوءة قاديانية اختلقها بهواه ومصالحه وشيطانه وكذب بها على هللا وعلى
الناس ،ففضحه هللا بها فضيحة كبرى  .وذلك يشهد على أن القادياني كذاب
وال يستحي من الكذب ،وال يستطيع أن يعيش بال كذب بحكم أن دعوته كلها
كذب .لذلك كان القادياني يتعمد الكذب لعله يُنسي الناس أكاذيبه السابقة .من
ذلك مثال أنه سبق في بداية محاولته الزواج من الفتاة أنه هدد والدها ،ثم
بعدما تزوجت زعم أن هللا أخبره بأنه سيردها إليه فقال (( :لقد كشف هللا
ي قبل ثالثة أعوام تقريبا نبوءة أن البنت الكبرى للميرزا أحمد بك
تعالى عل ّ
سترتبط بك بالزواج نهاية المطاف ...إنه سيأتي بها إليك في كل األحوال
بكرا أو ثيبا  ،وسيرفع كل عائق في هذا السبيل  ،وسيتم هذا األمر حتما وال
راد له)).فاألمر حسب زعم القادياني قطعي ومحسوم بأن الفتاة ستعود إليه
ثيبا ،لكن الظاهر أنه عندما تأكد أن الفتاة لن ترجع إليه وهو يعلم أنه قد
كذب على هللا والناس بنبوءته السابقة ،فإنه قرر أن يكذب أيضا عندما كتب
يقول (( :أما زوج ابنة أحمد بك فيعلم كل واحد ان النبوءة كانت عن
شخ صين اثن ين :أح مد بك وزوج ابن ته  ،فتح قق جزء من ها خالل ال مدة
ال ُمحددة  ...ولم يبق منها إال الجزء الثاني الذي يُعترض عليه .ولكن لألسف
الشديد إن المعترضين ال يُ قدمون األمر بصدق وأمانة .)) ...وهنا تناسى
القادياني النبوءة الثانية التي أكد فيها أن الفتاة ستعود إليه حتما وقطعا ،وهي
محور النبوءة ولي والدها .فلماذا تناساها؟ ،ولماذا زعم أن األمر يتعلق
باألب وزوج ابنته؟؟ إن األمر يتعلق أساسا بالبنت أوال  ،ثم زوجها ثانيا.
فانظر إلى القادياني الذي ال يشبع من الكذب وممارسة الغش والخداع،
ويتهم منتقديه بأنهم ال يُقدمون األمر بصدق وامانة .قال ذلك القادياني ونسي
نفسه او تناساها بأنه من الواجب عليه أوال ،أن يكون هو أمينا وصادقا في
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أقواله ألنه يزعم انه نبي ورسول ويتلقى اإللهام والوحي اإللهيين!!!! .فإن
كان ُوجد من كذب عليه ،فالقادياني قد كذب على هللا ورسوله والناس آالف
األكاذيب عن سابق إصرار وترصد  ،وعن تعمد وإصرار على عدم التوبة
 ،حتى أماته هللا بمرض الكوليرا في مرحاضه.
وخالصة تلك النبوءة أنه تبين منها أن القادياني كذب على هللا والناس
وأن نبوءته المزعومة هي من اختالقه وليست نبوءة إلهية .ولو كان نبيا كما
زعم لما خذله هللا تعالى وفضحه .
النبوءة الثانية :تتعلق بالقسيس النصراني عبد هللا آتهم ،كانت بينه
وبين القادياني مناظرات كثيرة ،ولما اشتد الصراع والعداوة بينهما تنبأ
تضرع إلى
القادياني بأن آتهم سيموت قبل  5سبتمبر 1894م  ،فقال أنه لما
ّ
بشره بأية مفادها (( :أن الفريق الذي يتخذ الكذب عن
هللا أن يحكم بينهما ّ
عمد ويهجر اإلله الحق سيُلقى به في الهاوية خالل خمسة عشر شهرا-
بحساب شهر مقابل كل يوم من أيام الحوار هذه -وسوف يُواجه ذلة متناهية
إذا لم يرجع إلى الحق  .وأما الذي هو على الحق ويُؤمن باإلله الحق فسوف
ينال العزة)).
لكن المهلة انتهت ولم يمت القس آتهم خالل  15شهرا ،وال أسود وجهه
وال ذُل،وانكشف القادياني وأصحابه وذُلوا وافتضحوا وتبين كذب القادياني
في نبوءته رغم تأكيده على أنها آية بشره هللا بها وأنها ستتحقق.فلما انكشف
القادياني برر عدم موت القسيس آتهم بأنه رجع إلى الحق لذلك لم يمت كما
جاء في النبوءة ،فنشر أتباعه تبريره بين الناس .فلما سمع القس آتهم بذلك
التبرير تصدى لفضحهم والرد عليهم ،وأبطل زيفهم وتأويلهم  .فأرسل مقاال
إلى جريدة "وافادار" بالهور -15 :سبتمبر1894/م يقول فيه (( :أنا
أُلفتُ نظركم إلى نبوءة غالم أحمد عن موتي ،وأخبركم بأني صحيح سالم
بفضل هللا  ،وأني سمعت بأن غالم أحمد يقول  :إني رجعت عن المسيحية،
فأعلن أن هذا كذب كنت مسيحيا وال زلت مسيحيا كما كنت ،وأشكر هللا
على أنه جعلني مسيحيا" .إعالن عبد هللا آثم في جريدة "وفادار"األهورية
بتاريخ  15سبتمبر 1894م )) .
ذلك اإلعالن الشك أنه زاد في فضح القادياني والتشهير به وبأتباعه من
جهة؛ وأظهر من جهة أخرى أن القادياني كذب على هللا والناس عندما زعم
أن هللا تعالى هو الذي أخبره بتلك النبوءة ،فانكشف كذبه  ،وتبين جليا أن
نبوءته المزعومة لم تكن نبوءة إلهية وإنما كانت نبوءة قاديانية لم يتحقق
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منها شيء .فالقادياني كاذب في ادعائه للنبوة ،ولو كان نبيا فال يُمكن ان
يخذله هللا تعالى.
النبــوءة الثالثــة :فــي ســنة 1892م تنبــأ القاديــاني أن اإلمبراطوريــة
البريطانية ستبقى قوية إلى  8سنوات ،ثم بعدها تضعف وتختل أمورها.
وتفصيل ذلك أن القادياني زعم أن هللا أنزل عليه وحيا بالفارسية ،سنة
1892م  :هذا نصه بالفارسة وترجمته بالعربية  ،وقد رواه عنه طائفة من
أصحابه ال ُمقربين ،مضمونه:

أقول :تلك النبوءة زعم القادياني أن هللا أخبره بها ،فهي حسب زعمه
أنها ن بوءة إله ية ولي ست ب شرية قاديان ية .وال شك أن القاد ياني كاذب في
نبوءته  ،فقد كذب بها على هللا والناس ،وهي من جنونياته وليست من عند
هللا .والناس كلهم يعلمون أنها لم تتحقق قطعا ،وأن القادياني كاذب؛ألن
اإلمبراطورية البريطانية لم تضعف وال انحلت وال سقطت بعد  8سنوات-
سنة 1900م -كما زعم القادياني بل ازدادت توسعا وبطشا في توسيع
نفوذهـ ـــا فـ ـــي مختلـ ـــف جهــــات العــــالم إلـ ـــى الحـ ـــرب العالميـ ـــة
الثانيــة1945-1939-م ،-فتراجعــت وفقــدت تــدريجيا مســتعمراتها لكــن
بريطانيا لم تسقط وال انهارت.
ثم أن القادياني بعدما كذب على هللا والناس بتلك النبوءة التي لم يتحقق
منها شيء ،فإنه عندما رفع أحد معارضيه أمره إلى الحكومة البريطانية في
الهند وأخبرها بتلك النبوءة ،كذب عليها أيضا وأنكر أن يكون قال بتلك
النبوءة أصال ،وتذلل لها وجدد والءه لها ،وطالب خصمه باألدلة التي تُثبت
اتهامه بتلك التهمة .وكان مما قاله لها  (( :دمر هللا الكاذب ،لم أنشر أي
إلهام من هذا القبيل قط)) .فهل هذا الكذاب نبي ؟؟!! وهل هذا الجبان
المفتري نبي ؟؟!!! .وهل يبعث هللا نبيا جبانا كذابا كهذا القادياني؟؟!!.
النبوة الرابعة :تنبأ القادياني بأن الطاعون ال يدخل بلده "المقدس"
قاد يان ،و له في ذ لك أ قوال ك ثيرة ،من ها قو له ( ( :ستظل قاد يان مأمو نة
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ومصونة من الطاعون )) .فحسب القادياني وا لذي أدعى انه كان نبيا
ورسوال ويتلقى اإللهام والوحي اإللهيين منذ سنة 1882م  ،أن الطاعون ال
يدخل بلده قاديان ،لكن هذا لم يتحقق وكذبت نبوءته  ،فقد دخلها وأهلك
ك ثيرا من أهلها و هذا باعتراف القاد ياني نف سه ع ندما قال( ( :و في أ يام
الطاعون حين كان الطاعون في قاديان في ذروته )).
ثم عندما ظهر كذبه للناس عندما تنبأ بعدم دخول الطاعون إلى قاديان
حاول التملص والتهرب والتراجع من نبوءته مع أنه قالها ،وزعم انه لم يقل
ذلك  ،وإنما قال بأن البالد التي يحل بها الطاعون ويحصد ثالثة أخماس من
سكانها فإن الوعد الذي وعده هللا به هو أن تلك الحالة (( لن تطرأ على
قاديان .وهذا يوضحه إلهام آخر نصه " لوال اإلكرام لهلك المقام" ،أي لوال
إكرام هذه الجماعة ألهلكتُ قاديان أيضا ".حيث يُفهم من هذا اإللهام أمران
اثنان :أوال :ال ضير أن يقع في قاديان أيضا على سبيل الندرة -والنادر
كالمعدوم – وفي نطاق احتمال اإلنسان وال يُ سبب دمارا شامال ،وال يدفع
الناس إلى الفرار والتشتت)).
أقول :تلك هي النبوءة المزعومة الثانية التي كذبها ليعدل بها كذبته األولى
المتعلقة بالنبوءة األولى عندما انكشف أمره .فزعم في الثانية أن قاديان
وسبب وجود جماعته فيها ال يُهلكها الطاعون وال يضرها إال في حاالت
نادرة  ،والنادر كالمعدوم حسب زعمه .فهل تحققت نبوءته الثانية والتي
زعم أنها تمت بأمر إلهي؟؟  .إنها لم تتحقق قطعا ،باعتراف القادياني نفسه
كذّب نفسه بنفسه عندما قال(( :وفي أيام الطاعون حين كان الطاعون في
قاديان في ذروته )) .فالطاعون في قاديان لم يكن نادرا جدا كالمعدوم وإنما
بلغ ذروته وحصد كثيرا من أهلها!!!!  .فأين نبوءة القادياني فلماذا لم
تتحقق؟؟ .لقد دخل الطاعون قاديان واهلك كثيرا من أهلها ،وظهر بطالن
و كذب القاديـاني فـي النبـوءتين ،فلـم تكونـا إلهيتيـن ،وإن ما كانتـا نبـوءتين
قاديـانيتين م كذوبتين ف ضحتا القاديـاني ! !  .إنـه َكذَب علـى هللا والنـاس،
والكذاب لن يكون نبيا.
النبوءة الخامسة :مضمونها أن القادياني زعم أن هللا أوحى إليه وحيا
أخبره به كم يعيش ،فقال له (( :أطال هللا بقاءك ،تعيش ثمانين حوال ،أو
تزيد عليه خمسة أو أربعة أو يقل كمثلها))  .وزعم في وحي آخر مزعوم
أن هللا قال له بأنه سيمنحه (( حياة طيبة ثمانين حوال أو قريبا من ذلك)).
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أقول :تلك النبوءة لم تتحقق قطعا ،وهي من أكاذيب القادياني على هللا
وعلى الناس .ألن الثابت أن القادياني ولد سنة  1839أو 1840م  ،ومات
سنة  . 1908فهو قد عاش  69أو  68سنة .فهو بعيد عن الثمانين .فلم يعش
ثمانين سنة وال قريبا منها بالزيادة وال بالنقصان .فالنبوءة لم تتحقق من جهة
العمر ،وال الحياة الطيبة التي ُوعد بها القادياني ،فأية حياة طيبة عاشها ؟؟.
إنــه أمضــى حياتــه يُعــاني مــن األمــراض الكثــيرة ،كاإلســهال ،والســكر،
والدوار،وكثرة التبول ،والعمالة ألسياده اإلنجليز ،والكذب على هللا والناس
في نبوءاته المزعومة ،وادعاء النبوة والكفر بدين اإلسالم وتكفير أهله،
والطعن في المسيح عيسى عليه السالم ،ثم عندما توفي مات بمرض
الكوليرا الوبائي على مرحاضه كما ذكرنا سابقا!!  .فهل هذه حياة سعيدة ؟،
وأين الحياة السعيدة التي وعدته بها تلك النبوءة المزعومة؟؟ وهل من يدعي
النبوة ،ويكفر باإلسالم ويكفّر المسلمين تكون حياته سعيدة؟؟ .إن القادياني
كاذب في تلك النبوء،ولم تتحقق ألنه كذب فيها على هللا والناس ،والنبي ال
يكون كذابا.
النبوءة السادسة :في سنة 1903م أعلن القادياني نبوءة زعمها أنها
من عند هللا  ،فقال(( :الحمد هلل الذي وهب لي على الكبر أربعة من البنين،
وأنجز وعده من اإلحسان ،و بشرني بخامس في حين من األحيان وهذه
كلها آيات من ربي)).
ت لك الن بوءة المزعومة لم تتح قق قطعا ،فهي ن بوءة قاديان ية مكذو بة،
وليست نبوءة إلهية  .لقد مات الميرزا القادياني سنة 1908م وله أربعة من
البنين وبنت ،ولم يرزقه هللا بالخامس الذي زعم القادياني أن هللا بشره به،
وسيولد قبل موته.فلماذا لم تصدق النبوءة التي زعم القادياني أن هللا بشره
بها؟؟ .لم تصدق ألن نبوءته كانت قاديانية مكذوبة ولم تكن نبوءة إلهية.
فالقاد ياني كاذب قط عا ،كذب ب ها علـى هللا وال ناس ،فخذلـه هللا وف ضحه
وكشف كذبه .وعليه فالقادياني ال يُمكن ان يكون نبيا  ،ألن النبي ال يكذب
ونبوءاته تتحقق وال تتخلف قطعا.
النبوءة السابعة :قبل أن يُتوفى الميرزا القادياني سنة 1908م زعم في
تاريخ  1906 /14/01أن هللا أخبره وحيا باللغة األوردية بأنه سيموت في
مكة أو المدينة  ،فقال:
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أقول :تلك النبوءة المزعومة لم تتحقق قطعا ألن الثابت أن القادياني
مات في الهند ،ولم يزر مكة وال المدينة للعمرة وال للحج .إنها نبوءة من
كذب القادياني وليست نبوءة إلهية .ولو كانت إلهية لتحققت قطعا .وبما أنها
لم تتحقق فالقادياني كاذب وال يُمكن أن يكون نبيا ،ألن النبي ال يكذب ،وهللا
ال يُخلف وعوده ألنبيائه.
النبـوءة الثامنـة  :فــي ســنة 1907م كـان القاديــاني قــد ادعــى النبــوة
والرسالة وتلقي اإللهام والوحي اإللهيين ؛ وفي هذا الوقت كان القسيس
اإلنج ليزي بي جوت قد أدعى أنه المسيح عيسى اإل له ،فانزعج القادياني
وأنكر على بيجوت دعوته وكذّبه بدعوى أن القادياني هو المسيح الموعود
والنبي حسب زعمه .فكتب اإلعالنات في الجرائد تنبأ فيها بموت المدعي
الكاذب – بيجوت -في حياة الصادق ويعني نفسه .وأرسلها لتنشر في أوربا
وأمريكا .وهذا نصها كما نشرتها صحيفة " الهيرالد بوستون في  23يونيو
 "1907باللغة اإلنجليزية :
))A sign of the evidence of God in my favor will appear
on the death of Mr. Pigott ,the arrogant pretender to
divinity who shall be brought to destruction within my
((lifetime
وترجمتها بالعربية هي(( :هناك عالمة و هي دليل من هللا لصالحي
سوف تظهر بموت السيد بيجوت  ،المتعجرف المدعي االلوهية و الذي
سوف يؤدي به الى الهالك في حياتي )).
لكن النبوءة لم تتحقق كما تنبأ بها القادياني ،فقد مات هو األول في حياة
بي جوت ،ف قد مات سنة 1908م ،ومات بي جوت سنة 1927م  ،بعد مدة
طويلة من موت القادياني.
فالنبوءة القاديانية لم تتحقق ،وأظهرت كذب القادياني ،وهي ال تعني
صدق بيجوت أيضا ،فهما من كبار الدجالين في العالم ،وإنما أظهرت كذب
األخطـر واأل كثر كذبا وغشـا وتحريفـا لـدين اإلسـالم و كذبا عليـه وعلـى
المسلمين .والشك أن كالهما كاذب ،لكن األكثر كذبا و خطرا على اإلسالم
والمســلمين هــو القاديــاني .الــذي حــرف القــرآن والســنة ،وخــالف إجمــاع
المسلمين في قولهم بختم النبوة ،وكفر المسلمين ،وكذب على هللا ورسوله
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أكاذيب كثيرة جدا .وأما القسيس بيجوت فهو كافر أصال ،وكذبه وضالله
ظاهر للعيان أصال ،وال خطر منه على اإلسالم والمسلمين .وخالصة ذلك
أن نبوءة القادياني لم تصدق ،وأظهرت كذبه  ،ولو كانت نبوءته إلهية
لتحققت،وبما أنها لم تتحقق فهي نبوءة قاديانية مكذوبة .
النبـوءة التاســعة : -مفادهــا أن القاديــاني تنبــأ بــأن خصــمه القســيس
الهندوسي بندت ليكرام سيناله من هللا عذاب خارق ،فقال“ (( :أما اليوم –
االثنين الموافق 20/2/1893م -فقد توجهت إلى الدعاء لالستعالم عن وقت
ي أن عذابا شديدا سيحل به في ستة أعوام من هذا
العذاب ،فكشف هللا عل ّ
اليوم… فبنشر هذه النبوءة  ...إن لم ينزل على هذا الشخص خالل ستة
ٌ
خارق للعادة يختلف عن المعاناة العادية ويضم في
عذاب
أعوام من اليوم،
ٌ
طياته هيبة إلهية ،فاعلموا أني لست من هللا وأن نطقي هذا ليس بروح منه.
ولو ثبت كذبي في هذه النبوءة لكنت جاهزا لتحمل أي نوع من العقوبة
وسأكون راضيا أن أقتل شنقا)).
أقول :تلك النبوءة لم تتحقق رغم أن ليكرام قُتل بسكين قبل انتهاء ست
سنوات،لم تتحقق ألنها لم تقل أن ليكرام يموت أو يُقتل خالل تلك المدة،
وإنما قالت بأن هللا سيُ صيبه بعذاب خارق يختلف عن " المعاناة العادية"
فهو يعاني من هذا العذاب الخارق وال يموت بسببه وال يُقتل .فقتل ليكرام
ليس جزءا من النبوءة ،والقتل بسكين ليس عذابا وال قتال خارقا ،وإنما هو
قتل عادي تماما .فالنبوءة لم تتحقق  ،كذب بها القادياني على هللا والناس.
وعليه فالقادياني ليس نبيا ،ألن النبي ال يكذب ويجب أن تتحقق نبوءته كما
وردت بكل تفاصيلها ،فإن لم يتحقق ذلك فهي ليست نبوءة إلهية ،وإنما هي
نبوءة بشرية سواء تحققت أو لم تتحقق ،أو تحققت جزئيا.
ومع أن تلك النبوءة لم تتحقق ،وبها ظهر كذب القادياني وفضحه هللا بها
أمام الناس،فإنه لم يرتدع وواصل كذبه وعناده وخداعه عندما زعم أن قتل
ليكرام هو تصديق لما ورد في النبوءة ،فكان مما قاله(( :إن توضيح
النبوءة ال يقتصر على أنه قد أُنبئ فيها بالموت المهيب بالسيف الصارم ،بل
قد أُخـبر ب يوم مو ته وتاريخـه في ب يت من ال شعر في ك تابي :كرا مات
الصادقين"الذي نُشر في جميع األمم قبل قتل ليكهرام بأربع سنوات  .وقد
أثارت جريدة هندوسية ضجة كبيرة على إثر قتله  ،والبيت هو:
وب َّن
شرني ربي وقال مبشرا **ستعرف يوم العيد والعيد أقرب )).
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أقول :ذلك القادياني ال يستحي وال يمل من الكذب والخداع ،ألنه أوال،
إن قتل ليكرام بالسكين ليس تصديقا للنبوءة بل هو تكذيب لها كما بيناه
أعاله .ثانيا :إنه من الكذب المفضوح قول القادياني أن النبوءة " أ ُنبئ فيها
بالموت المهيب بالسيف الصارم"  ،زعمه هذا كذب قطعا ،فلم يرد في
النبوءة موت ليكرام ،وال قتله بالسيف  ،وإنما ذكرت أنه سيُعذب بعذاب
خارق .
ثالثا :إن زعم القادياني بأن هللا بشره بمقتل ليكرام باليوم والتاريخ قبل
مقتله بأربع سنوات حسب ما ورد في ذلك الشعر ،هو زعم ال يصح ،ألن
ذلك الشعر المزعوم تضمن كالما عاما لم يُ حدد فيه يوم وال تاريخ ،وقد
ورد قبل أربع سنوات قبل مقتل ليكرام ،فأي عيد يقصد ،وقد مرت عدة
أعياد قبل قتله؟؟!! .
ومن جهة أخرى فإن مما يكشف كذب القادياني وتحريفه أني رجعتُ إلى
كتابه " كرامات الصادقين " فلم أجد فيه ما قاله عن تحديد اليوم والتاريخ
وإنما و جدت ف يه كالمه األول وكلمت ين من شعره المزعوم  ،ف قال عن
ليكرام ((:فدعوت عليه فبشرني ربي بموته في ست سنة ،إن في ذلك آلية
للطالبين )).
واضح من ذلك أن القادياني كذب عندما زعم أنه قال ذلك البيت كامال في
كتابه " كرامات الصادقين " ،فال وجود له فيه من جهة ،وأضاف إلى
كالمه هذا كالما لم يرد في النبوءة عندما قال بأنه دعا هللا فبشره بموته في
ست سنوات ،وإنما ورد فيها سيُ صيبه هللا بعذاب خارق للعادة من جهة
المعاناة .كما أن قوله بأن هللا بشره بموته يختلف عن قوله(( :إن توضيح
النبوءة ال يقتصر على أنه قد أُنبئ فيها بالموت المهيب بالسيف الصارم)).
في الن بوءة قال بأن هللا سيُ صيبه ب عذاب خارق ،و في كتا به " كرا مات
الصـديقين" -ألفـه ب عد النبـوءة ، -وفـي كتابـه" نـزول المسـيح" -ألفـه ب عد
الكرامات" أنه " أنبئ أنه يموت بالسيف" ،واألدق أن يُقال :يُقتل بالسيف.
فالقادياني تصرف في النبوءة وأدخل فيها ما ليس منها بعدما أظهرها ،وهذا
كذب وخداع  ،فعلها حسب ظروفه عندما كان ينتظر ويترقب مصير
نبوتــه؛ فلمــا رآهــا ال تســير حســب مضــمونها شــرع فــي التصــرف فيهــا
وتوجيهها غير وجهتها حسب هواه ووتلبيسات شيطانه إلى أن ينتهي األمر
بقتل ليكرام .لكن من قتله؟ ،أليس من الممكن أن يكون القادياني هو الذي
قتلــه بعــدما رأى قــرب انتهــاء ســت ســنوات ولــم يُصــب ليكــرام بالعــذاب
الخارق؟؟.
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أقول :إن مقتل ليكرام بالسكين ليس تصديقا للنبوءة ،وإنما هو نقض
ومخالف لها ودليل على عدم تحققها كما بيناه سابقا.وأما فيما يتعلق بمن قتل
ليكرام فالراجح بقوة أن القادياني هو الذي بعث من قتله ظنا منه أن قتله ينقذ
نبوءته .وتوجد شواهد تدل على أن القادياني هو الذي أرسل من قتل ليكرام.
منها أن القادياني لم يذكر موت ليكرام في النبوءة وال قتله أصال ،لكنه بعد
ســنوات عــاد وزعــم أن هللا بشــره بمــوت ليكــرام فــي كتابــه " كرامــات
الصديقين".
ومنها أنه قال في كتابه " نزول المسيح((-إن توضيح النبوءة ال يقتصر
على أنه قد أُنبئ فيها بالموت المهيب بالسيف الصارم)) .وهذا لم يُذكر في
النبوءة األولى بأنه يقُتل بالسيف وال بدونه؛ مما يعني أنه بعدما أظهر نبوته
واقترب موعد نهايتها ولم تتحقق تحرك وبدأ يُخطط لقتل ليكرام.
ومن ها أن في ما ذ كره القاد ياني عن مق تل لي كرام بال سكين شاهد قوي
يتضمنه كالمه بأنه هو الذي أمر بقتله ،فقد احتوى على إيحاءات وتلبيسات
وإشارات توحي بأنه هو الذي دبر وأمر بقتل ليكرام  ،فقال ((:باختصار
فإن هذه النبوءة العظيمة ،وبعد أن شاعت بهذه القوة واالنتشار العام قد
تحق قت في06/03/1897 :م؛ إذ ط عن شخص ب طن ليك هرام ب سكين في
الهور مساء السبت الذي كان يلي يوم العيد  ،واختفى في وضح النهار ولم
يُ عثر له على أثر إلى يومنا هذا مع أنه سكن مع ليكهرام لفترة ال بأس
بها...وقد سمح هللا تعالى بكل ذلك لكي تترسخ عظمة النبوءة في القلوب
ع ُ
ظمت النبوءة)).
ألنه كلما ُ
عظم المقتول َ
واضح من ذلك أن القادياني فرح وابتهج بمقتل ليكرام ،ودافع عن نبوته
المزعومة بدعوى أن نبوءته قد تحققت .والحقيقة ليست كذلك قطعا ،ألن
مقتل ليكرام ينقض نبوءته وال يُحققها ،ويشهد عليه بالكذب والتلبيس من
جهة ؛والشواهد التي أوردناها تدل بقوة بأن القادياني هو الذي أمر بقتل
ليكرام من جهة أخرى .والنبوءة التي زعم أنها عظيمة هي ليست عظيمة
في تأي يده وإنما في فضحه وك شف أكاذي به وتالعبا ته وافترا ئه ع لى هللا
والناس .فالقادياني بدأ نبوءته بالكذب ،وزاد فيها وختمها بالكذب.
وآخر تلك الشواهد أن الباحثّين الُمختصيّن في نقد القاديانية :منظور أحمد
شنيوتي ،وسلطان الركيبات ،قد ذكرا أن القادياني هو الذي دبر وأمر بقتل
ليكرام .فقال األول (( :وبعد ستة أشهر من هذا التنبوء كلف الميرزا أحد
مريديه بقتل القسيس الهندوكي ليكرام بالسكين وأذاع بين الناس أن تنبوءه
ثبت صادفا رغم أن التنبوء لم يتحقق وفق قوله))  .والثاني قال (( :وبعد
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ستة أشهر من هذا التنبؤ كلف الميرزا أحد مريديه بقتله بالسكين وأذاع بين
الناس أن تنبؤه ثبت صادقا رغم أنه لم يتحقق كما نص النبؤة( يموت بعذاب
خارق للعادة )ألن القتل أمر عادي وال يصح القول فيه خارق للعادة. )).
وخالصة تلك النبوءة أنها لم تتحقق حتى مع مقتل ليكرام ،ألن مقتله
فضحه وورطه في أكاذيب أخرى .والقادياني كاذب في ادعائه للنبوة ،وال
يُمكن أن يكون نبيا ،ألن النبي ال يكون كاذبا وال محرفا وال متالعبا وال
مخادعا.
النبوءة العاشرة  :مفادها أن القادياني قال (( :فليتضح أن هللا يُظهر
علي كشفا منذ عام تقريبا أن الزمن الراهن هو مقدمة زمن القيامة الروحية؛
أي زمن الصلح والصالح  ...كما هو زمن ترفع فيه من األرض سلطة
الشيطان وفتنة الدجال ...ستُرفع من الدنيا العداوات الدينية .وسيدخل أهل
الدنيا أجمعين في ملة واحدة ودين واحد  ...كما هو زمن تٌرفع فيه من
األرض سلطة الشيطان والدجال ...وتعيش األمم في كامل األمن والوئام
معمورة بالنعم الروحانية والمادية وترفع من الدنيا جميع أنواع الحروب
والفتن والفساد ...حتى يشرب األسد والثور والشاة والذئب من ورد واحد
والدليل على ذلك موجود فى القرآن الكريم والكتب المقدسة ")).
أقول :ذلك كشف شيطاني  ،ونبوءة زائفة نسبهما القادياني إلى هللا تعالى
زورا وبهتانا .وهو كشف زائف باطل قطعا ،أراد أن يقول للناس :إن نبوته
وديانته الباطلتين سيكونان مقدمة لحدوث ثورة روحية أخالقية ت ُغير وجه
العالم ،فيعم بها العدل والخير والسالم والصالح وجه األرض .زعمه هذا
َو هم وكذب لن يحدث ،ألن مقدمته باطلة ،وبطالنها يستلزم حتما بطالن
نتائجها .ومقدمته باطلة من دون شك ،ألنها تمثل ادعاء القادياني للنبوة،
وهو كذب قطعا ،ألنه ال نبوة بعد النبي الخاتم محمد عليه الصالة والسالم،
وألنه بينا في كتابنا هذا بأدلة كثيرة جدا أن القادياني كاذب كذاب ،وضال
ُم ضل ويستحيل أن يكون نبيا .ومن هذا حاله فيستحيل أن ت ُحدث دعوته
الخبي ثة ثورة روح ية أخالق ية ت غير و جه ال عالم ن حو األح سن واألف ضل.
وكيف تكون كذلك ومؤسسها كاذب محرف منافق أفترى على هللا وأنبيائه
افتراءات ال تكاد تنتهي!!!! .وإنما العكس الذي حدث ،فكما كانت نبوته
المزعومة دعوة كذب وتحريف وإفساد ،فإنها قد ساهمت أيضا في إفساد
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وإضالل أتباعها واالنضمام إلى أعداء اإلسالم من الكفار والمنافقين في
الكيد لإلسالم وأهله ،ونشر الضالل واالنحالل األخالقي في العالم.
ومما يُؤيد ذلك ويُؤكده أنه قد مضى أكثر من قرن من موت القادياني ولم
تظهر تلك الثورة الروحية األخالقية المزعومة .بل العكس فإن العالم بعد
مــوت القاديــاني مــر بأزمــات وحــروب خطــيرة وكبــيرة جــدا كــالحربين
ال عالميتين ،والحـرب البـاردة من ج هة ،و كثرت فيـه األ مراض واآلفـات
االجتماعية والصراعات الفكرية والمذهبية والدينية من جهة أخرى .إن تلك
النبــوءة ليســت نبــوءة إلهيــة ،وإنمـا هــي مـن أكاذيــب القاديــاني وتلبيســات
شيطانه ،ولو كانت إلهية لتحققت .وبما أنها لم تتحقق دلت على أن القادياني
كاذب في ادعائه للنبوة ،ويستحيل أن يكون نبيا.
النبوءة األخيرة – الحادية عشر : -كتب القادياني دعا ًء يدعو هللا أن
يحكم بينه وبين الشيخ العالم ثناء هللا األمر تسري  ،بأن يموت الكاذب في
حياة الصادق بمرض كالطاعون  ،والكوليرا .فكتب دعاءه وأرسله إلى ثناء
هللا ليقرأه وينشره في مجلته .وكان القادياني قد زعم أن هللا هو الذي أرسله
،وال يكذب عليه .ثم بعد ذلك الدعاء كتب يقول بأن هللا قبل دعاءه واستجاب
له .لكن هللا فضحه شر فضيحة فكانت االستجابة عكسية ،وليس كما زعم
القادياني ،فظهر كذبه وضالله وغشه وخداعه ،وأخذه هللا أخذ عزيز ُمقتدر.
وتفصيل ذلك وارد في نص رسالة القادياني إلى ثناء هللا ،فقال له
فيها (( :بسم هللا الرحمن الرحيم  ،نحمده و نصلي على رسوله الكريم،
يسألونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق ،إلـــــــــــى خدمة األستاذ ثناء هللا،
سق في مجلتكم "أهل
السالم على من إتبع الهدى .من زمان وأنا أًكذّب و أُف ّ
حديث" (إسم المجلة) ودائما تسمونني في مجلتكم هذه ملعونا كذابا ،ودجاال
و مفسدا ،و تشهرني في العالم بأني مفتر كذاب دجال ،وأفتري في دعواي
المسيحية ،فأنا تأذيت منك كثيرا ،وصبرت و لكني لما رأيت نفسي بأني
مأمور لنشر الحق ،وأنت تمنع العالم من التوجه إلي بسبب افتراءاتك علي؛
فأدعو إن كنتُ كذابا ومفتريا كما تذكرني في مجلتك فأُهلك في حياتك ألني
أعلم أن عمر الكذاب والمفسد ال يكون طويال بل هو يموت خائبا في حياة
أ شد أ عداده بالذ لة و ال هوان ،وت كون في مو ته منف عة لع باد هللا ح يث ال
يضلهم ،فإن لم أكن كذابا و مفتريا ،بل أكون متشرفا بمخاطبة هللا والمكالمة
معه ،و أكون مسيحا موعودا ،فأدعو أن ال تنجو من عاقبة المكذبين حسب
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سنة هللا؛ فأعلن إن لم تمت أنت في حياتي بعقاب هللا الذي ال يكون إال من
عند هللا محضا مثل أن تموت بمرض الطاعون أو الــكــولــيــرا فال أكون
مرسال من هللا تعالى .وهذا ال أقول نبوءة بل طلبتُ القضاء الفيصل من هللا
تبارك و تعالى ،وأدعو هللا :يا موالي البصير ،القدير ،العليم الخبير ،يا عالم
أسرار القلوب ،إن أنا كاذب و مفسد في نظرك وأفتري عليك ليال ونهارا
سره وجماعته بموتي _آمين .ويا
ياهلل ،فأهلكني في حياة األستاذ ثناء هللا ،و ُ
هللا إن أنا صادق ،ثناء هللا على باطل ،وكذاب في التهم التي يلصقها بي،
فأهلكه يا رب العالمين في ح ياتي باألمراض المهلكة م ثل الطاعون أو
الــكــولــيــرا أو غيره من األمراض ،آمين)).
(( يا رب أنا أوذيت و صبرت ،ولكني أرى اآلن أنه قد تجاوز الحد،
وأنـه يظنـني أفسـق من السـارقين و الغا صبين الـذين ي ضرون ال عالم ،و
يحسبني أرذل خلق هللا ،وقد شهرني في البلدان النائية بأني في الحقيقة
مف سد ون هاب ،وط ماع و كذاب ،و م فتري و خب يث ،و إن لم ي كن ل هذه
الكلمات صدى كنت صبرت عليها ،ولكني أرى أن ثناء هللا يريد بهذه التهم
أن يفني دعوتي ويهدم عمارتي التي بنيتها أنت يا رب ويا من أرسلتني ،و
لذا ألتجئ إليك يا هللا آخذا بذيل رحمتك وتقدسك فاقض بيني و بين ثناء هللا
بالحق ،وأهلك الكذاب والمفسد في حياة الصادق ،أن ابتليه في آفة تكون
مثل الموت ،فافعل هكذا يا ربي الحبيب ــ آمين ثم آمين ــ .ربنا افتح بيننا و
بين قومنا بالحق و أنت خير الفاتحين)) ..
(( وأخيرا أرجو من األستاذ ثناء هللا أن ينشر هذه النشرة في مجلته ثم
يعلق عليها ما يشاء ،فالقضاء اآلن بيد هللا – الراقم عبد هللا الصمد غالم
أحمد المسيح الموعود عافاه هللا و أيده – ).إعالن الغالم القادياني المنشور
المندرج في "تبليغ رسالت" ج10ص 120مجموعة إعالنات الغالم المرتبة
من قاسم القادياني)).
و(( بعد إعالن هذا الدعاء بعشرة أيام نشر الغالم المتنبي في جريدة
قاديانية  ( :إن كل ما قيل عن ثناء هللا ليس من عند أنفسنا ،بل من قِبَل هللا،
كما أًلهمت الليلة عن الدعاء الذي دعوته "أُجيب دعوة الداع" ومعنى هذا
اإللهام أن دعوتي قد قبلت ) – .جريدة قاديانية "بدر" الصادرة 25 :أبريل
1907م)).
أ قول :من ي قرأ ت لك الر سالة وال ِع لم له بأخ بار القاد ياني وأكاذي به
وتحريفاته يميل إلى تصديقه ويتعاطف معه في صراعه مع خصمه اللدود
الشيخ ثناء هللا؛ لكن إن قرأها من يعلم بحقيقة القادياني وتحريفاته للشرع
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وأكاذيبه على هللا والناس يعلم يقينا أن كالمه ما هو إال خداع ونفاق وتظاهر
بالصالح لتضليل الناس وإخفاء أكاذيبه وأباطيله وهزائمه في مناظراته
وصراعه مع الشيخ ثناء هللا .فأراد بذلك استعطاف الناس ،وتحويل أنظارهم
عن أباطيله وهزائمه وأكاذيبه .وأما عالقته مع هللا فإن القادياني أول من
يعلم أنه كاذب وضال ُمضل ومحرف لدين اإلسالم وكافر به،ويكذب على
هللا ورســوله والمســلمين .ألن أعمالــه كلهـا تشــهد عليــه بأنــه طـائع لهـواه
وشيطانه وأسياده اإلنجليز ،وليس طائعا هلل ورسوله وال ملتزما بشريعته.
فإن لم يكن يعلم ذلك فهو مجنون مرفوع عنه القلم .ولما كان يعلم ذلك قطعا
فقد استجاب هللا له عكس رغبته .فانتصر للشيخ ثناء هللا بأن أمات القادياني
ع َّنما يَ ْع َم ُل َّن
الظا ِل ُمونَ
سبَ َّنن ّ َ غَافِالً َ
انتقاما منه بعدما أمهله طويالَ (( ،والَ ت َ ْح َ
ار [إبراهيم  . ))]42 :ومن الثابت
ِإنَّن َما يُ َؤ ِ ّخ ُر ُه ْم ِليَ ْو ٍم ت َ ْشخ ُ
ص ُ
َص فِ ي ِه األ َ ْب َ
قطعـا أن القاديـاني مـات ســنة 1908م ،أماتـه هللا بمـرض الكولــيرا علــى
مرحاضه .فكانت نهايته خاتمة سوء ،وعاش الشيخ ثناء هللا من بعده نحو
 27سنة.
وإنها ًء لموضوع نبوءات القادياني الكثيرة جدا ،وقد أوردنا منها
عشرا يتبين منها أنه لم تتحقق منها وال نبوءة واحدة ،مما يعني قطعا أنها
ليست نبوءات إلهية ،فلو كانت إلهية لتحققت كلها قطعا وبكل جزئياتها ولن
يتخلف منها جزء .وبما أنها لم تتحقق فقد دل ذلك قطعا على أن القادياني
كاذب في ادعائه للنبوة ،كذب بنبوءاته على هللا والناس وهو يعلم انه كاذب.
سبَ َّنن ّ َ
ولو كان نبيا صادقا لتحققت نبوءاته مصداقا لقوله تعالي((:فَالَ ت َ ْح َ
ع ِز ٌ
يز ذُو ا ْنتِقَ ٍام [إبراهيم .))]47 :وبما أن نبوءاته
ف َو ْع ِد ِه ُر ُ
سلَهُ إِ َّنن ّ َ َ
ُم ْخ ِل َ
لم تكن إلهية ،فإن نبوءاته المزعومة هي من اختالقه كذب بها على هللا
والناس.وأما نبوءاته التي ربما يُ قال إنها تحققت بعض جزئياتها فهي لن
تخرج عن النبوءات البشرية التي تقوم على الظن واالحتمال والصدفة ،أو
تكون من النبوءات العامة التي يستطيع أي إنسان أن يتنبأ بها كما بيناه
سابقا.وبذلك يتبين قطعا أن نبوءات القادياني التي تباهى بها كثيرا بأكاذيبه
وتحريفاتــه هــي مــن أكــبر األدلــة القطعيــة علــى بطــالن نبوتــه وديانتــه
المزعومتين.
ثانياَ :كذِب القادياني على هللا واألنبياء ينقض نبوته المزعومة :
َكذب القادياني أكاذيب كثيرة وصريحة على هللا تعالى وكتابه وأنبيائه
وع لى ال ناس أي ضا ،كذبها و لم ي ستح و لم ير تدع ،و ظل متفر غا لل كذب
ومتخصصـا فيــه إلــى أن مـات ســنة 1908م .وأكاذيبــه علــى هللا وأنبيائــه
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بمختلف أشكالها وصيغها ت ُقدر في كتبه وإعالناته باآلالف!! .وهي أدلة
قطعية ،على بطالن ادعائه للنبوة ،سأذكر منها شواهد كثيرة ومتنوعة من
باب التمثيل الواسع ال الحصر.
أولها :يقول الميرزا القادياني"(( :أال تكفي إلثبات دعواي ّ
أن القرآن
الكريم تناول ذكري بالقرائن القويّة والعالمات الواضحة وكأنّه ذكر اسمي
أ ّما األحاديث ،فقد ورد فيها اسم قريتي بكلمة (كدعة)".)).
أقول :زعمه كذب مفضوح على هللا ورسوله ،ويستحيل أن يوجد ذكر
القادياني صراحة وال تلميحا في الكتاب وال السنة .ألنهما نصا وأكدا قطعا
بأن محمدا-عليه الصالة والسالم -خاتم األنبياء وال نبي بعده كما بيناه في
الفصل الثاني .وعليه فإن القادياني كاذب كذاب قال ذلك خداعا وغشا وهو
يعلم قطعا أنه كاذب فيما ادعاه.
وأما زعمه بأن قريته قاديان وردت في الحديث باسم " كدعة"  ،فهو
زعم باطل وكذبة كبيرة جدا ،وافتراء على السنة النبوية وعل الناس .ولو
كان صادقا ما تردد في ذكر دليله الذي يثبت زعمه وتوثيقه ،لكنه لم يفعل
ألنه يعلم انه كاذب في زعمه .والحقيقة أن " كدعة " التي زعم القادياني
أنها هي بلده " قاديان" ال ذكر لها في كتب الحديث النبوي ،ولم أجد لها
ذكرا حتى في كتب البلدان التورايخ .فعجبا من القادياني كيف يتعمد الكذب
 ،ويفتري على هللا ورسوله قصدا وتعمدا!!!!..إنه ال يتكلم بشرع ،وال عقل
وال علم ،إنما يتكلم بأهوائه وتلبيسات شيطانه.
الشاهد الثاني :من تحريفات القادياني للقرآن وكذبه عليه أنه زعم أن
مما يشهد على صدقه في ادعائه للنبوة وأنه المسيح الموعود أنه توجد
شواهد قرآنية تحققت في زمانه تدل على صدقه فيما أدعاه .وهي ال يُمكن
ان تكون كما زعم ألن الكتاب والسنة قد أكدا قطعا على ختم النبوة كما بيناه
سابقا ،لكنه يُغالط ويُ خادع ويكذب حسب هواه وشيطانه لغايات في نفسه.
منها أنه قال ((:اآلية السادسة :كثرة طباعة الكتب والمنشورات كما يتبين
من هذه اآلية "وإذا الصحف نشرت " [التكوير .))]10 :
أقول :تلك اآلية ال عالقة لها بطباعة الكتب ونشرها قلة وال كثرة ،وال في
زمن القادياني وال قبله وال بعده ،وإنما هي كما يعرف الناس جميعا تتكلم
وس ُز ّ ِو َج ْ
س ِ ّج َر ْ
ت َوإِذَا
ار ُ
عن يوم القايمة .قال تعالىَ (( :وإِذَا ْالبِ َح ُ
ت َوإِذَا النُّمفُ ُ
ف نُش َِر ْ
ب قُتِلَ ْ
سئِلَ ْ
س َما ُء
ت َو ِإذَا ال َّن
ْال َم ْو ُءودَة ُ ُ
ت َو ِإذَا ال ُّم
ي ِ ذَ ْن ٍ
ص ُح ُ
ت بِأ َ ّ
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ُك ِش َ
ط ْ
ت)) " [التكوير ،))]11 -6:فأخرج القادياني اآلية التي استشهد بها
من سياقها وحرفها حسب هواه وشيطانه.
ومنها أنه قال(( :اآلية السابعة :تفجير البحار وإجراء القنوات منها بكثرة
كما يتبين من اآلية "وإذا البحار فجرت "[اإلنفطار ]3 :فأي شك في أنه قد
أجريت في هذا الزمن قنوات كثيرة حتى تكاد األنهار تجف لكثرتها ")).
أقول :تلك اآلية ال عالقة لها بما زعمه القادياني ،فهي تتكلم عن يوم
س َما ُء
القيامة ،من دون شك،وال تتكلم عن زماننا بدليل سياق اآليةِ (( :إذَا ال َّن
ا ْنفَ َ
ور بُ ْعثِ َر ْ
ار فُ ِ ّج َر ْ
ب ا ْنتَث َ َر ْ
ط َر ْ
ت
ت َو ِإذَا ْال َك َوا ِك ُ
ت َو ِإذَا ْالقُبُ ُ
ت َو ِإذَا ْال ِب َح ُ
ت َوأ َ َّنخ َر ْ
س َما قَدَّن َم ْ
ع ِل َم ْ
ت) ) االنف طار  ،) ) ]5-1:فأخرج اآليـة الـتي
ت نَ ْف ٌ
َ
استشهد بها من سياقها وحرفها حسب هواه.
فــانظر إلــى القاديــاني المحــرف الكــذاب كيــف يتعمــد تحــريف القــرآن
واالفتراء عليه قصدا وتعمدا حسب هواه ،مع علمه أنه كاذب ويُمكن أن
يُكشف بسهولة!!  .وفعله هذا ليس من سلوك األنبياء وال األتقياء ،وال
الشرفاء .
الشاهد الثالث :زعم القادياني أن النبي –عليه الصالة والسالم أشار إلى
وجود مسيحيّن وميز بينهما :األول هو المسيح بن مريم ،وصفه بقوله:
ص ْدر )) .والثاني هو مسيح آخر زعم
يض ال َّن
ع ِر ُ
سى فَأ َ ْح َم ُر َج ْعدٌ َ
((فَأ َ َّنما ِعي َ
القادياني أنه هو المسيح الثاني ،ميزه النبي بقوله (( :فَ َرأَيْتُ َر ُج ًال آدَ َم
الر َجا ِل)).
س ِن َما أ َ ْن َ
ت َراءٍ ِم ْن أ ُ ْد ِم ِ ّ
َكأ َ ْح َ
أقــول :زعمــه باطــل جملــة وتفصــيال ،وفيــه تحــريف وكــذب علــى هللا
ورسوله عليه الصالة والسالم .ألنه أوال :إن الحديثين اللذين اعتمدا عليهما
القادياني وباقي األحاديث األخرى المتعلقة بالمسيح عيسى بن مريم كلها
تتكلم عن شخص واحد هو المسيح عيسى بن مريم الذي سينزل قرب يوم
القيامة .وهذا أمر ثابت بالكتاب والسنة كما بيناه غير مرة .وعليه فزعم
القادياني بوجود مسيحيّن باطل قطعا بدليل القرآن والحديث ،وعليه فزعمه
منقوض مدحوض وما بناه عليه زائف باطل قطعا.
ثانيا  :أما حكاية المالمح ا لتي استشهد بها في زعمه معتمدا ع لى
الحديثين المذكوريّن ،فال يصح االعتماد عليها في الزعم بوجود مسيحيّن ،
ألن الحديثيّن واألحاديث األخرى تنفي زعمه قطعا وال تتكلم عن مسيحيّن
وإنما تتكلم كلهاعن مسيح واحد .وتفصيل ذلك أن حديث البخاري األول
عثْ َم ُ
ع ْن
ير أ َ ْخبَ َرنَا إِس َْرائِي ُل أ َ ْخبَ َرنَا ُ
يرةِ َ
يقولَ ((:حدَّنثَنَا ُم َح َّنمدُ ب ُْن َكثِ ٍ
ان ب ُْن ْال ُم ِغ َ
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سلَّن َم:
ع ْن اب ِْن ُ
صلَّنى َّن ُ َ
ي َّن ُ َ
ُم َجا ِه ٍد َ
ع َم َر َر ِ
علَ ْي ِه َو َ
ي َ
ع ْن ُه َما قَا َل :قَا َل النَّنبِ ُّم
ض َ
ص ْد ِر َوأ َ َّنما
يض ال َّن
ع ِر ُ
سى فَأ َ ْح َم ُر َج ْعدٌ َ
يم فَأ َ َّنما ِعي َ
سى و ُمو َ
َرأَيْتُ ِعي َ
سى َوإِب َْرا ِه َ
الز ِ ّ
سب ٌ
ْط َكأَنَّنهُ ِم ْن ِر َجا ِل ُّم
ط)).
سى فَآدَ ُم َجسِي ٌم َ
ُمو َ
ع ْن ُه َما أ َ َّنن
ع ْب ِد َّن ِ ب ِْن ُ
ي َّن ُ َ
ع ْن َ
وأما الحديث الثاني ،فيقولَ (( :
ع َم َر َر ِ
ض َ
سلَّن َم قَا َل أ ُ َرانِي اللَّن ْيلَةَ ِع ْندَ ْال َك ْعبَ ِة فَ َرأَيْتُ َر ُج ًال آدَ َم
َر ُ
صلَّنى َّن ُ َ
علَ ْي ِه َو َ
سو َل َّن ِ َ
اللّ َم ِم قَ ْد
س ِن َما أ َ ْن َ
س ِن َما أ َ ْن َ
ت َراءٍ ِم ْن ِ
ت َراءٍ ِم ْن أ ُ ْد ِم ِ ّ
الر َجا ِل لَهُ ِل َّنمةٌ َكأ َ ْح َ
َكأ َ ْح َ
ق َر ُجلَي ِْن يَ ُ
ي ت َ ْق ُ
وف
ط ُ
علَى َ
علَى َر ُجلَي ِْن أ َ ْو َ
ط ُر َما ًء ُمت َّن ِكئًا َ
ع َواتِ ِ
َر َّنجلَ َها فَ ِه َ
سأ َ ْلتُ َم ْن َهذَا فَ ِقي َل ْال َمسِي ُح اب ُْن َم ْريَ َم َو ِإذَا أَنَا ِب َر ُج ٍل َج ْع ٍد قَ َ
ططٍ أَع َْو ِر
ِب ْالبَ ْي ِ
ت فَ َ
ْالعَي ِْن ْاليُ ْمنَى َكأَنَّن َها ِعنَبَةٌ َ
سأ َ ْلتُ َم ْن َهذَا فَ ِقي َل ْال َمسِي ُح الدَّن َّنجا ُل)).
طافِيَةٌ فَ َ
واضح من الحديثيّن أنهما يتكلمان عن مسيح واحد هو المسيح عيسى
بن مريم -عليه السالم ، -وأما المالمح التي وظفها القادياني في الزعم
بوجود مسيحين فال يصح االعتماد عليها ألربعة أمور أساسية :أولها إن
الحديث األول وصف عيسى بن مريم على صورته الحقيقية عندما رآه
النبي وهو في معراجه ،فذكر أنه " أحمر جعد عريض الصدر"؛ لكن
ال حديث ال ثاني و صف عي سى من خالل رؤ ية منام ية رآ ها ال نبي عل يه
الر َجا ِل " ومن
س ِن َما أ َ ْن َ
ت َراءٍ ِم ْن أ ُ ْد ِم ِ ّ
الصالة والسالم ، -بأنه" آدَ َم َكأ َ ْح َ
الثابت والمعروف أن المنامات تغلب عليها الرمزيات ال األشكال الحقيقية
للناس وغيرهم  ،ولذلك تحتاج المنامات إلى تفسيرات لفكها وتوجيهها،
ْص ُر
س ْ
كقولـه ت عالىَ ( ( :ودَ َخ َل َمعَهُ ال ّ
ِجنَ فَتَيَانَ قَا َل أ َ َحدُ ُه َما إِ ِنّي أ َ َرانِي أَع ِ
ْ
ْ
خ َْمرا ً َوقَا َل اآلخ َُر إِ ِنّي أ َ َرانِي أ َ ْح ِم ُل فَ ْوقَ َرأ ِسي ُخبْزا ً تَأ ُك ُل َّن
الطي ُْر ِم ْنهُ نَ ِبّئْنَا
اك ِمنَ ْال ُم ْح ِسنِينَ [يوسف  .)) ]36 :فالمالمح التي ظهر بها
بِتَأ ْ ِوي ِل ِه إِنَّنا ن ََر َ
عيسى-عليه السالم في المنام قد تكون رمزية و لم تُظهره ع لى صفاته
الحقيقية كما ظهر بها في المعراج.
األمر الثاني :مفاده أنه ال يوجد تناقض بين وصف عيسى في المنام
ت
س ِن َما أ َ ْن َ
األول بأنه أحمر جعد  ،وظهوره في المنام الثاني بأنه " آدَ َم َكأ َ ْح َ
الر َجا ِل " .ألنه من الممكن جدا أن تجتمع الُحمرة واألدمة في
َراءٍ ِم ْن أ ُ ْد ِم ِ ّ
الوجنة من الوجه ،خاصة وان الحديث الثاني وصف صورته في المنام.
األمر الثا لث :إن ال حديث ال ثاني ا لذي و صف عي سى بن مريم -عل يه
الر َجا ِل " .وهو الحديث الذي
س ِن َما أ َ ْن َ
ت َراءٍ ِم ْن أ ُ ْد ِم ِ ّ
السالم -بأنه " آدَ َم َكأ َ ْح َ
زعم القاد ياني أ نه يتك لم عن الم سيح ال ثاني ال األول ،قد ذكر بصراحة
سأ َ ْلتُ َم ْن
وتأكيد بأن المسيح الذي ظهر في المنام هو المسيح بن مريم ((فَ َ
َهذَا فَ ِق ي َل ْال َمسِي ُح اب ُْن َم ْريَ َم )) .فال يُمكن ان يكون مسيحا آخر كما زعم
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القادياني .علما بأن القادياني نقل طرفا من الحديث ولم يورده كامال ألن
شطره األول ذكر بصراحة أنه يتكلم عن المسيح عيسى بن مريم وليس عن
مسيح آخر .
األمر األخير -الرابع : -إن الذي ذكرناه يكفي لنقض مزاعم القادياني
بوجود مسيحيّن؛ لكننا لو فرضنا جدال أنه يوجد تناقض في وصف مالمح
الم سيح في ال حديثين وال يُم كن الج مع بين ها ،فإن هذا ال يج عل الم سيح
مسيحيّن  ،ألن وجود مسيح واحد هو عيسى بن مريم من قطعيات الكتاب
والسنة .وبما أن اليقين ال يزول بالظن وال بالشك فإن ذلك يعني أن بعض
تلك المالمح هي من زيادات أو أخطاء بعض رواة الحديث.
والشك أن القادياني عندما كذب على الكتاب والسنة بوجود مسيحين كان
يعني بالمسيح الثاني نفسه ،بمعنى أن القادياني هو المسيح الثاني .والحقيقة
الثابتة قطعا أننا لو فرضنا جدال أنه يوجد مسيحان فإن القادياني يستحيل أن
يكون هو المسيح الثاني .ألن القادياني بينا بمئات األدلة الشرعية والعلمية
أنه كافر بدين اإلسالم ،وكاذب على هللا ورسوله والناس،ومحرف للشرع
ومتالعب بنصوصه،وانه لم تتوفر فيه وال صفة واحدة من صفات األنبياء.
فالقاد ياني ي ستحيل أن يكون نب يا وال م سيحا موعودا ع لى فرض و جود
مسيحين ،وبما انه ثابت قطعا بأنه ال يوجد إال مسيح واحد هو المسيح
عيسى بن مريم عليه الصالة والسالم فالقادياني كاذب في زعمه ولن يكون
نبيا وال مسيحا موعودا .
الشاهد الرابع-على كذب القادياني على الشرع : -زعم أن هللا أوحى
له  ،وحيا قال له فيه (( :وأوحى إلي ربي ووعدني انه سينصرني حتى يبلغ
أمري مشارق األرض ومغاربها )) .وزعم أيضا انه في سنة 1903م أخبره
هللا أنه سيأتي يوم تكون فيه دعوته (( :هي الدعوة الوحيدة التي تُذكر في
العالم بالعز والشرف  ...وسوف تستمر هذه الغلبة إلى أن يرث هللا األرض
ومن عليها )) .
أقول :ذلك كذب مفضوح على هللا تعالى ،وزعم باطل جملة وتفصيال .
ألنه يستحيل أن يوحي هللا تعالى إلى عبد بعدما ختم نبوته بنبيه الخاتم النبي
العربي محمد عليه الصالة والسالم.فالقادياني كاذب قطعا في ادعائه للنبوة
ومزاعمه األ خرى .وي ستحيل أي ضا أن يو حي هللا تعالى إ لى ع بد كاذب
محـرف مخـادع كالقاد ياني وأمثالـه ،ألن ال نبي ي ستحيل أن يت صف بتلـك
الصفات القبيحة والسيئة.ويستحيل أن يوحي هللا إلى القادياني وينصره وقد
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خذله في نبوءاته ،ثم أماته بالكوليرا على مرحاضه كما ذكرنا سابقا .ومما
يؤيد ذلك أيضا أن المزاعم التي زعمها القادياني بأن هللا سينصره وينشر
دعوته ،لم تتحقق في زمانه وال بعد وفاته ،في بالده وال خارجها .وبما أن
وعد هللا ال يتخلف ،والقادياني زعم أن هللا وعده بذلك فإن هذا دليل قطعي
على كذب القادياني على هللا وعلى الناس .ومن المؤكد قطعا أن القاديانية لم
تنتشر في مشارق األرض وال مغاربها وال كان لها فيها العز والشرف
والغلبة.
ومما يشهد على عدم صحة تلك النبوءة أيضا أن الجماعة القاديانية
أعلنت بعد قرن من ظهورها أي في سنة 1989م أن عدد أتباع القاديانية ما
زال لم يصل عشرة ماليين .والشك انها تبالغ في هذا العدد لتكثير أتباعها
ومع ذلك فما تزال القاديانية أقلية قليلة جدا ال يكاد يسمع بها إال قليل من
النــاس رغــم الــدعم الكبــير الــذي تتلقــاه مــن الدولــة البريطانيــة وأمثالهــا.
فالقادياني كذب على هللا في ذلك الوعد  ،ففضحه هللا بعدم تحقق زعمه ،فلم
ينصره بالدليل العلمي الصحيح  ،فكانت كل مزاعمه التي أسس بها نبوته
ودينــه هــي أكاذيــب وتحريفــات ،وأهــواء وظنــون ،وتناقضــات وتلبيســات
شيطانية من جهة؛ ولم ينصره بنشر دعوته في الهند وال في العالم من جهة
ثانية.
ال شاهد الخامس  :لم يكتف القادياني في ضالله بالكذب ع لى هللا
ورســوله،وإنما بلــغ بــه األمــر إلــى تكــذيبهما والطعــن فيهمــا بكــل وقاحــة
ونذالة.وتفصيل ذلك أن القادياني ليؤيد زعمه بموت عيسى بن مريم عليه
السالم ،وانه هو المسيح الموعود ،طعن في هللا ورسوله ،بدعوى أن القول
بعدم موت المسيح يطعن في حكمة هللا ورسوله ،فقال (( :لقد كتبنا مرارا
وتكرارا أن الميزة الكبرى التي ُخص بها المسيح عليه السالم المتمثلة في
صعوده إلى السماء وحياته لمدة طويلة وعودته إلى العالم تُؤدي من كل
النواحي إلى اإلساءة إلى نبينا صلى هللا عليه وسلم  ،وتُثبت أن هلل عالقة
وطيدة عظيمة ال حد لها بالمسيح وحده ،إذ لم يبلغ النبي صلى هللا عليه
وسلم من العمر مائة عام مثال بينما المسيح مازال حيا منذ ألفي عام تقريبا.
ثم إن هللا أختار الخفاء النبي صلى هللا عليه وسلم مكانا حقيرا عفنا وضيقا
ومظلما وموضع حشرات األرض ،بينما نادى المسيح إلى الجنة في السماء
جوار المالئكة  ،فقولوا اآلن من الذي أحبه أكثر؟ ،ومن الذي أكرمه أكثر؟،
قربه إليه ؟ ،ومن الذي أكسبه شرف البعثة الثانية؟)).
ومن الذي ّ
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أقــول :إنهــا مقارنــة باطلــة جملــة وتفصــيال  ،عقــدها القاديــاني بهــواه
وشيطانه ولم يعقدها بشرع وال عقل وال علم .ألنه أوال :يجب أن نتذكر أن
القادياني كان قد طعن في المسيح بكالم هو كفر وزندقة ،ال يقوله نبي ،وال
مسلم وال باحث شريف كما بيناه سابقا .وهو هنا عقد تلك المقارنة ليصل
إلى تقرير هواه في قوله بالنبوة ،وأنه هو المسيح الموعود .وعليه فنيته غير
بريئة ،ولهذا كذب على نبينا عليه الصالة والسالم وطعن في هللا وحكمته
وعقد مقارنة بطلة كشفته وفضحته  ،فأظهرت ما يكنه من كره هلل ودينه
ورسوله.
ثانيا :إن مكانة األنبياء وفضلهم عند هللا ال تقوم على مدة حياتهم التي
يعيشونها في األرض .ومن الثابت أن نبينا محمد عليه الصالة والسالم
عاش في الدنيا أكثر مما عاش المسيح في الدنيا  .والمسيح رفعه هللا إليه
بعدما أخرجه من الحياة الدنيا دون أن يموت ولم يُدخله حياة البرزخ .لكن
األنبياء اآل خرين ومنهم نبينا عندما يموتون الموت الدنيوية فإنهم أيضا
يخرجون من الحياة الدنيا إلى حياة البرزخ وفيها يعيشون حياة سعيدة عند
سبَ َّنن الَّنذِينَ
ربهم ألنهم مثل الشهداء بل أفضل منهم .قال تعالىَ ((:والَ ت َ ْح َ
سبِي ِل ّ ِ أ َ ْم َواتــا ً بَ ْل أ َ ْحيَاء ِعنــدَ َر ِبّ ِه ْم يُ ْرزَ قُونَ [آل عمــران :
قُتِلُواْ فِي َ
 .))]169هؤالء كلهم عند هللا يُرزقون ،ويعيشون حياتهم حسب وضعهم
الذي هم فيه .وبما أن األمر كذلك فال يصح تفضيل المسيح على نبينا وال
على أنبياء آخرين بالخاصية التي ذكرها القادياني.
ثالثا :إن القادياني قد أساء األدب مع هللا ورسوله وطعن في الحكمة
اإللهية عندما زعم أن هللا أخفى نبيه في " مكان حقير عفن  " ...هذا كالم
باطل ،ووصف جاهل حاقد كاذب ضال ُمضل  .ألن مكان غار ثور لم يكن
كذلك ابدا ،ودخول ذلك الغار ليس عيبا وال حقارة،وإنما هو جهاد وطاعة
هلل ورسوله .فهو شرف لنبينا وصاحبه عندما دخال غار ثور يوم الهجرة.
ونوه به
ولو لم يكن ذلك شرفا وجهادا ورفعة ما ذكره هللا تعالى في كتابه ّ
ص َرهُ ّ ُ ِإ ْذ
وجعله من نصرة هللا لرسوله .قال سبحانهِ (( :إالَّن تَن ُ
ص ُروهُ فَقَ ْد نَ َ
اح ِب ِه الَ ت َ ْحزَ ْن
ص ِ
َار ِإ ْذ يَقُو ُل ِل َ
ي اثْنَي ِْن ِإ ْذ ُه َما ِفي ْالغ ِ
أ َ ْخ َر َجهُ الَّنذِينَ َكفَ ُرواْ ثَا ِن َ
علَ ْي ِه َوأَيَّندَهُ ِب ُجنُو ٍد لَّن ْم ت َ َر ْوهَا َو َجعَ َل َك ِل َمةَ الَّنذِينَ
س ِكينَتَهُ َ
ِإ َّنن ّ َ َمعَنَا فَأَنزَ َل ّ ُ َ
ع ِز ٌ
يز َح ِكي ٌم [التوبة .))]40 :
َكفَ ُرواْ ال ُّم
ي ْالعُ ْليَا َو ّ ُ َ
س ْفلَى َو َك ِل َمةُ ّ ِ ِه َ
وأما زعمه بأن الغار كان عفنا  ،فهو زعم باطل أيضا ،ألن األماكن
الصحراوية من أطهر األماكن على وجه األرض وال يوجد فيها عفن عادة،
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وإن ُوجد فسرعان ما يزول بسبب شدة الحرارة وحركة الرياح والرمال .
ومــن أيــن للقاديــاني أن غــار ثــور كــان فيــه عفــن عنــدما دخلــه النــبي
و صاحبه؟؟! !  .و حتى إذا فر ضنا جدال أ نه ُو جد في ال غار ع فن ،ف من
المنط قي جـدا أن ي كون ال نبي عل يه ال صالة وال سالم و صاحبه ال صديق-
رضي هللا عنه -قد نظفا الغار قبل دخولهما إليه  .فدخول ذلك الغار كان
جهادا في سبيل هللا وهو فضل عظيم ،وشرف كبير للنبي وصاحبه ألنه كان
جهادا ضد كفار قريش وأمثالهم .وهذا خالف ما يدعو إليه القادياني إلى
عدم ج هاد أ سياده اإلنجلـيز الكفـار الـذين احتلـوا بالد الم سلمين وقتلـوهم
،ونهبوا ثرواتهم ،وحاربوا دينهم  . .لكن القادياني المفتري العميل لإلنجليز
طعن في هللا ورسوله ،وتناسى أن هللا تعالى قد اثنى على رسوله وصاحبه
عندما دخال الغار فرارا من الكفار وجهادا في سبيل هللا.
رابعا :ال يصح تفضيل المسيح على محمد-عليه الصالة والسالم -ألن
محمدا هو خاتم األنبياء ،أرسله هللا إلى الجن واإلنس كلهم ،لكن عيسى
أُرسل إلى بني إسرائيل فقط .وليس صحيحا أن عيسى بن مريم عليه السالم
له بعثة ثانية بعد نبيا فهذا كذب وغش وخداع وتحريف للحقيقة .ألن عيسى
بن مريم ال يرجع نبيا وال يُبعث ثانية ،ألن نبوته قد انتهت ،والنبوات قد
ُختمت بخاتم األنبياء محمد عليه الصالة والسالم ،وإنما ينزل تابعا للنبي
الخاتم وبدين اإلسالم مطبقا وملتزما وداعيا .وهو الذي بشر بالنبي الخاتم
وآمـر أتباعـه بإتباعـه ومـن بـاب أولــى أن يكـون المســيح ابـن مـريم أول
التابعين .فالشرف كل الشرف كان للنبي الخاتم محمد عليه الصالة والسالم،
وسينزل المسيح تابعا له ولدينه وكتابه رغم انف القادياني الذي طعن في
األنب ياء عا مة و في الم سيح ومح مد خا صة علي هم جمي عا أز كى ال صالة
والسالم .وعلى القادياني المفتري الخزي والعار في الدنيا واآلخرة وفيها
تكون له جهنم وبئس المهاد والقرار ،بعدما أماته في الدنيا بالكوليرا على
مرحاضه.وال شك أن قول القادياني بتلك األباطيل هو دليل قطعي بأنه ليس
نبيا ،ويستحيل أن يكون نبيا ،وإنما هو ضال مضل كذاب محرف .ألن من
يطعن في هللا وأنبيائه ال يُمكن أن يكون نبيا.
الشاهد السادس  :يقول القادياني (( :ولم نتشرف بمكالمة هللا ومحادثته
التي نحظى من خاللها برؤيته عز وجل إال بفضل هذا النبي العظيم )).
أقول :زعمه هذا باطل جملة وتفصيال ،وقائله كذاب ُمحرف ،منافق
غشاش مخادع .ألنه أوال ،يستحيل أن يُكلم هللا هذا القادياني المفتري على
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هللا ورسوله .ال يُكلمه ألن هللا قد أغلق النبوة غلقاً ،وسدها سداً ،وأكملها
إكماالً  ،وأنهاها إنها ًء  ،فعل بها كل ذلك ألنه ختم النبوة ختما بقوله سبحانه:
سو َل َّن ِ َوخَات َ َم النَّنبِ ِيّينَ َو َكانَ َّن ُ
(( َّنما َكانَ ُم َح َّنمدٌ أَبَا أ َ َح ٍد ِ ّمن ِ ّر َجا ِل ُك ْم َولَ ِكن َّنر ُ
ع ِليما ً [األحزاب  ،))]40 :ختمها بنبيه الخاتم محمد عليه الصالة
بِ ُك ِّل َ
ش ْيءٍ َ
والسالم ،فال نبي بعده .وبما أن القادياني المفتري قد ادعى النبوة والرسالة
والوحي فقد كفر بدين اإلسالم وضل ضالال مبينا .وأما زعمه بأن هللا كلمه
بفضل النبي محمد عليه الصالة والسالم ،فهو كذب ونفاق  ،ألن من يتبع
النبي محمدا ال يدعي النبوة ،وهو القائل " ال نبي بعدي" .ومن يتبعه ال
يكذب على هللا ورسوله .ومن يتبعه ال يُحرف القرآن ويسرقه .ومن يتبعه ال
يُ ّك فر الم سلمين .ومن يتبعه ال يُ شرك باهلل وال يجعل له أ ندادا .وبما ان
القادياني فعل كل تلك الكفريات والموبقات والضالالت  ،فإنه كاذب ومنافق
ومخادع في كل ما قاله أعاله .فَعَ َل تلك األباطيل والضالالت وغيرها ألنه
كانطائعا لهواه وشيطانه وأسياده اإلنجليز ،ولو كان طائعا هلل متبعا لدينه
ورسوله ما فعل تلك الموبقات والكفريات .
ومن ذلك حاله يستحيل أن يُكلمه هللا في الدنيا وال اآلخرة ،ولن يرى هللا
في اآلخرة  .ألنه كفر بدين اإلسالم ،فأصبح من الذين يصدق عليهم قوله
تعالىِ (( :إ َّنن الَّنذِينَ يَ ْشت َ ُرونَ ِبعَ ْه ِد ّ ِ َوأ َ ْي َما ِن ِه ْم ث َ َمنا ً قَ ِليالً أ ُ ْولَـ ِئ َك الَ َخالَقَ لَ ُه ْم
اآلخ َر ِة َوالَ يُ َك ِلّ ُم ُه ُم ّ ُ َوالَ يَن ُ
اب
عذَ ٌ
ِفي ِ
ظ ُر ِإلَ ْي ِه ْم يَ ْو َم ْال ِقيَا َم ِة َوالَ يُزَ ِ ّكي ِه ْم َولَ ُه ْم َ
عن َّنر ِبّ ِه ْم يَ ْو َمئِ ٍذ لَّن َم ْح ُجوبُونَ
أ َ ِليــ ٌم [آل عمــران ،) ) ]77 :و( ( َك َّنال إِنَّن ُه ْم َ
[المطففين .))]15 :
الشاهد السابع  :من أكاذيب القادياني على النبي محمد-عليه الصالة
والسالم -أنه قال"(( :لستُ أنا المستغيث فيما يتعلق بهذا الذنب بل هو
الوحيد الذي بعثتُ لتأييده أي محمد المصطفى والذي ال يؤمن بي فإنه ال
ينكرني بل يعصي الذي تنبأ بمجيئي ")).
أقول :أنظر إلى هذا الدجال المنافق المفتري الضال ال ُم ضل .إن الذي
بعث القادياني ليس هللا تعالى وإنما بعثه هواه وشيطانه وأسياده اإلنجليز.
ولم يُبعث القادياني لتأييد النبي الخاتم محمد عليه الصالة والسالم ،وإنما
بُعث للكفر به وتكذيبه وادعاء النبوة من بعده ،والعمل على هدم دينه وتكفير
أتباعه ،والتعاون مع الكفار ومواالتهم للكيد لإلسالم والمسلمين.ومن يؤمن
بالقاديــاني نبيــا فقــد كفــر بــاهلل ودينــه ونبيــه الخــاتم محمــد عليــه الصــالة
والسالم.ومن يُطالع حياة القادياني وسلوكه وفكره وضالالته يُدرك حقا أن
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القادياني من كبار الدجالين الذين حذّر منهم محمد عليه الصالة والسالم،
وأنبأه هللا بمجيئهم من بعده كأحد كبار الدجالين المدعين للنبوة في العالم.
فقال عليه الصالة والسالم (( :سيكون في أمتي كذابون ثالثون كلهم يزعم
أنه نبي وأنا خاتم النبيين ال نبي بعدي)) .)).فالنبي أنبأنا بمجيء القادياني
وأمثا له من ب عده ع لى ا نه من ك بار ال كذابين ال مدعين للن بوة ال أ نه من
األنبياء ،ألنه ال نبي بعده!!!! .
الشاهد الثامن – من أكاذيب القادياني على الشرع : -للقادياني قصيدة
مطولة ضمنها كثيرا من أباطيله وتحريفاته وأكاذيبه ،منها قوله:
وقد قيل منكم يأتَيّن إمامك ْم *** وذلك في القرآن نبْأ ُمكرر
ثو ُر.
وقد جاء في القرآن ذكر فضائلي ** وذكر ظهوري عند فتن ت ُ َّن
أقــول  :تلــك المــزاعم هــي مــن أكاذيــب القاديــاني الكثــيرة الكاشــفة
والفاضحة له والتي تشهد عليه بالكذب المتعمد على القرآن الكريم .ألن
الثابت قطعا أنه ال يوجد في القرآن ذكر للقادياني تصريحا وال تلميحا من
قريب وال من بعيد ،وال هو مذكور مرة واحدة وال ُمكرر .ولو كان األمر
كما زعم ألورد الشواهد القرآنية التي تُثبت مزاعمه ،وبما أنه لم يُوردها
د ّل ذلك على كذبه وتحريفه للقرآن.
وبالنسبة للبيت األول ،فالقادياني يقصد بقوله " :منكم يأتَيّن إمامك ْم" انه هو
اإلمام المقصود بذلك .وهذه العبارة ال وجود لها في القرآن أصال ،وإنما
توجد عبارة ت ُشبهها تقريبا في حديث نبوي يتكلم عن نزول المسيح ابن
مريم مع وجود إمام للمسلمين عند نزوله ،فيقول(( :كيف بكم إذا نزل فيكم
عيسى بن مريم وإمامكم منكم )) .والحديث واضح بأن عبارة" إمامكم
منكم" ال تتكلم عن نبي جديد ،وال عن مسيح موعود وإنما تتكلم عن حاكم
–خليفة ،إمام -للمسلمين  .لكن القادياني حرف المعنى ثم نسبه إلى القرآن
وهذا تحريف وكذب عن سابق إصرار وترصد.
وأما البيت الثاني هو أيضا كذب صريح على هللا وكتابه ،فأية فضائل
قاديانية مذكورة في القرآن؟؟ !!  .إنه يكذب ويحرف ويتالعب ويُ خادع،
نوه بها؟؟ ! !  .وهل من
وهل القادياني عنده فضائل تستحق أن تُذكر ويُ ّ
يدعي النبوة بعدما ختمت ،ويكذب على هللا ورسوله وعلى الناس ،ويُشرك
باهلل ،ويحرف القرآن والحديث ويسرقهما وينسبهما لنفسه ،فهل من يدعي
ذلـك لـه ف ضائل؟؟ ! !  .إن القاد ياني يتع مد ال كذب علـى القـرآن والحـديث
لتضليل أتباعه وعوام الناس .والحقيقة أن القرآن قد تضمن اإلشارة إلى
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علَى َم ْن
القادياني وامثاله تكذيبا وذما ال مدحا ،في قوله تعالى(( :ه َْل أُنَ ِبّئ ُ ُك ْم َ
تَن َّنَز ُل ال َّن
اط ُ
س ْم َع َوأ َ ْكث َ ُر ُه ْم َكا ِذبُونَ
علَى ُك ِّل أَفَّناكٍ أَثِ ٍيم يُ ْلقُونَ ال َّن
شي َ ِ
ين تَن َّنَز ُل َ
[الشعراء.))]223 -221:إن القادياني من الذين تصدق عليهم اآلية قطعا !!
الشاهد التاسع :من أكاذيب القادياني على الشرع أنه قال (( :لكن كان
من الضروري أن تتحقق النبوءات الواردة في القرآن الكريم واألحاديث
التي ورد فيها أن المسيح الموعود سيتلقى األذى من مشايخ اإلسالم عند
ظهوره ،وسوف يُ ّكفرونه ويفتون بقتله ويُ سيئون إليه أشد إساءة ،وسيُعد
بعيدا عن حظيرة اإلسالم و ُمهلك الدين .فقد حقق المشايخ هذه النبوءة في
هذه األيام بأيديهم .)) .
أقول :أنظر إلى هذا األفاك المفتري المجنون الذي أعماه هواه وشيطانه ،
ال ي ستحي ،وال ير تدع ،وال ي خاف هللا ت عالى ،ع ندما يتع مد ال كذب عل يه
وعلى كتابه ورسوله عن سابق إصرار وترصد!!!! .وتلك المزاعم باطلة
قطعا وال وجود لها أصال في الكتاب وال السنة ،وإنما افتراها القادياني
لتضليل أتباعه وعوام الناس وإلرضاء هواه وشيطانه وأسياده اإلنجليز.
ومن الثابت قطعا أنه ال يوجد في القرآن وال السنة الصحيحة أي ذكر
لشخص اسمه" المسيح الموعود " -القادياني حسب زعمه ، -وإنما فيهما
اإلخبار بنزول المسيح عيسى بن مريم عليه السالم  .وال يوجد فيهما أية
إشارة إلى حكاية معارضة علماء اإلسالم للمسيح الموعود وال تكفيره  ،وال
اإلفتاء بقتله .هذا الزعم غير موجود قطعا ويستحيل أن يوجد ألن " حكاية
المسـيح الموعـود" ال وجـود ل ها أ صال فـي الشـرع ،ف هي من خرافـات
القادياني وأكاذيبه .والحقيقة الثابتة أن القادياني هو الذي َكفَر بدين اإلسالم
وافترى على هللا ورسوله ،ثم كفّر المسلمين عندما فضحوه وتصدوا له
وكشفوا كذبه وخيانته وعمالته لإلنجليز ،فلما لم يُعجبه ذلك اتهمهم بذلك
االتهام الباطل .وبدال من أن يرتدع ويتوب إلى هللا ركب رأسه واتبع هواه
وأصر على ضالله ونفاقه انتصارا لكفره بدين
وشيطانه وأسياده اإلنجليز
ّ
اإلسالم!!.
الشاهد العاشر :من أكاذيب القادياني على السنة النبوية أنه قال(( :كما
يثبت من األحاديث فإن المسيح الموعود سيُولد في القرن الثالث عشر ،
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وسيظهر في القرن الرابع عشر .وقد ُو صفت مالمحي أيضا في صحيح
البخاري )).
أقول :ذلك الزعم باطل جملة وتفصيال ،ورأس مال القادياني الكذب
والغش والخداع ،ولم يذكر وال شاهدا واحدا ليؤيد به كذبه .وال يوجد في
أي حديث نبوي يقول بظهور المسيح الموعود ،وال انه يولد في القرن
الثالث عشر الهجري ،وال أنه يظهر في الرابع عشر .ولو كان عنده أي
دليل ولو ضعيفا لذكره بنصه ووثقه .فتلك المزاعم كلها كذب وتحريف ،
وال وجود لصفاته في صحيح البخاري وال في غيره من الكتب تشير إلى
القادياني .والمؤكد خالفه قطعا ،هو أن المسيح ابن مريم - ،وليس المسيح
الموعود -سيظهر ،دون تحديد للقرن الذي سيظهر فيه .فانظر إلى جسارة
القاد ياني علـى ال كذب والتحـريف وال غش  ،ف هو حقـا من ك بار ال كذابين
الدجالين الذين عرفهم تاريخ البشرية ،إنه يتعمد الكذب المفضوح وهو يعلم
انه كاذب ،ويُمكن كشف كذبه بسهولة ،وهذا أمر غريب جدا!!!! .إنها
وقاحة وقلة أدب ،بل ال أدب .إنه ال يُبالي بأكاذيبه المكشوفة ألنه عبد لهواه
وشيطانه وأسياده اإلنجليز ،فأعماه ذلك عن إتباع الحق.
الشاهد الحادي عشر :لما كان القادياني يوالي اإلنجليز ويحمونه من
جهة  ،وأدعى انه المسيح الموعود من جهة أخرى ،ووجد األحاديث تذكر
حارب ،أن كر ذ لك ب صراحة وط عن في ال قائلين به و حرف
أن الم سيح يُ ِ
الحديث الذي استدل به ،فقال"(( :وأما الشق الثاني أعني محاربات المسيح
المو عود ب عد ا لنزول ،ك ما ز عم ب عض ال ناس ا لذي ما كان إال كالغبي
الجهول ،فهو ليس مذهبنا ،بل عندنا هو خيال باطل ال يصلح للقبول..وكفى
لبطالنه الحديث الذي موجود في البخاري أعني" يضع الحرب")) .و(("فقد
ورد في صحيح البخاري عن المسيح الموعود حديث يقول "يضع الحرب
"أي أن المسيح الموعود سيلغى الحروب بعد مجيئه ولن يحارب بل سينشر
اإلسالم على األرض باآليات السماوية والتأييدات اإللهية ")).
أقول :إن كالم القادياني شاهد عليه بأنه محرف ومتالعب وكذاب ،إنه
كذب ُمتعمدا ع لى النبي وع لى الب خاري معا .ألن ال حديث كما هو عند
البخاري يقول (( :يضع الجزية )) أي يرفعها وال يقبل إال اإلسالم أو
القتال ،وال يقول ((:يضع الحرب )) ،وهذا نصه(( :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم " :والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما
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مقسطا فيكسر الصليب ،ويقتل الخنزير ،ويضع الجزية ،ويفيض المال حتى
ال يقبله أحد )).
واضــح مـن ذلــك أن القاديــاني كـاذب و ُمحــرف عــن ســابق وإصــرار
وترصد ومن دون حياء من جهة ،وطعن في حديث النبي ومن يقول به،
واستهزأ بهم من جهة أخرى .وكما أنه كذب على نبينا محمد عليه الصالة
والسالم،وحرف كالمه ،فإنه كذب أيضا عندما قال بأنه ال يُ حارب و((
سينشر اإلسالم على األرض باآليات السماوية والتأييدات اإللهية "))  .نعم
إنه لم يُحارب ألنه كان عبدا ألسياده اإلنجليز ،وأفتى بحرمة جهادهم ،لكنه
من جهة أخرى لم ينشر اإلسالم وال نصره باآليات السماوية في الهند وال
في العالم ،وإنما كفر به ،وحرفه وافترى عليه ،وكفّر المسلمين ،وحرف
القرآن وأشرك باهلل كما بيناه في التعريف بديانته .وأين هي التأييدات اإللهية
التي أيد بها اإلسالم؟؟!! ،إن القادياني يستحيل أن يؤيده هللا تعالى ((باآليات
السماوية والتأييدات اإللهية ")).إن هللا تعالى لن ينصر من ادعى النبوة
وكفر بدينه ،وكذب عليه وعلى رسوله ،وأشرك باهلل وتعاون مع الكفار ضد
اإلسالم وأهله.إنه سبحانه لم يؤيده وإنما خذله فأظهر أكاذيبه وتحريفاته
وخياناته وأبطل نبوءاته ،ثم أماته بمرض الكوليرا على مرحاضه!!!!  .إنه
كذاب أفاك ،وليس نبيا ،ويستحيل أن يكون نبيا.
الشاهد الثاني عشر :من أكاذيب القادياني أنه قال (( :وهناك حديث
سئل عن
آخر يدل على وفاة المسيح ابن مريم وهو أنه صلى هللا عليه وسلم ُ
القيامة فقال بأنها ستقوم على بني البشر بعد مئة عام من اآلن )).
أقول :ال وجود لذلك الحديث ،والقادياني حاطب ليل  ،وكذاب ،ومختلق
للروايات حسب هواه وشيطانه .وال يصح االحتجاج بتلك الرواية أصال،
ألنها مستحيلة والمستدل بها جاهل أو صاحب هوى .ألنه حسب زعم تلك
الرواية أن العالم قد انتهي بعد  100سنة من قول ذلك الحديث وهذا باطل
قطعا ،ألن الكون ما يزال قائما إلى اليوم و لم يأت يوم القيامة .وال يدل ذلك
الحديث المزعوم على وفاة المسيح فقط وإنما يستلزم هالك كل البشر منهم
القادياني ،فال يُمكن أن يولد القادياني أصال وال أن يدعي النبوة ويكفر
باإلسالم و ويكذب على هللا ويُ شرك به .وعليه فال يصح االستدالل بذلك
الحديث أصال ،فلماذا القادياني اآلن يستدل به؟؟ أليس من المستحيل أن
يستدل به ؟ ،وكيف سمح لنفسه أن يستدل برواية مستحيلة تستلزم عدم
85

مجــيء القاديــاني إلــى الــدنيا أصــال؟؟.إنــه جمــع بيــن الكــذب واالســتدالل
بالمستحيل ،إنه الهوى الذي أعماه وهدم عقله .
وإما إذا قيل  :ربما يقصد القادياني الحديث المروي في صحيح مسلم :
عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال « ((:تسألوني عن الساعة وإنما
علمها عند هللا وأقسم باهلل ما على األرض من نفس منفوسة تأتى عليها مائة
سنة » .)) .أقول :هذا يختلف عن األول ألنه يتكلم عن الذين كانوا أحياء في
العهد النبوي ،بأنهم سيموتون كلهم في ظرف مائة سنة ،وال عالقة له
بالمسيح ،وال بيوم القيامة  ،وال يصح االستدالل به عليه من جهة ،كما أن
رواية القادياني قالت بأنه ستقوم القيامة ويهلك كل البشر من جهة أخرى.
فالقادياني كذب على نبينا  ،وكذّب القرآن والسنة عندما زعم ان المسيح قد
مات ،واختلق ذلك الحديث المزعوم ووجهه حسب هواه زورا وبهتانا
انت صارا ل هواه و شيطانه وأ سياده اإلنج ليز .و من ذ لك حا له ف هو كاذب،
ويستحيل أن يكون نبيا.
الشاهد الثالث عشر :من أكاذيب القادياني على القرآن أنه قال(( :
وفي األيام نفسها تفشى طاعون جارف في البنجاب كما ورد خبره في
القرآن الكريم)).وزعم القادياني أنه في سنة  1903م ظهرت دابة األرض
،فقال(( :وظهرت الدابة التي تكلم الناس )).
أقول :أنظر إلى القادياني الكذاب األفاك الذي يتعمد الكذب على القرآن
الكريم وتحريفه وتفسيره بهواه وشيطانه .إنه من المؤكد قطعا أن الطاعون
ال ذكر له في القرآن أصال ،وال توجد إشارة إليه من قريب وال من بعيد.
ومن المؤكد أيضا أن دابة األرض المذكورة في القرآن الكريم (( َو ِإذَا َوقَ َع
اس َكانُوا ِبآيَاتِنَا َال
علَ ْي ِه ْم أ َ ْخ َر ْجنَا لَ ُه ْم دَابَّنةً ِ ّمنَ ْاأل َ ْر ِ
ْالقَ ْو ُل َ
ض ت ُ َك ِلّ ُم ُه ْم أ َ َّنن النَّن َ
يُوقِنُونَ [النمل  ،))]82 :ما تزال إلى اليوم لم تظهر  .ولو أنها قد ظهرت
كما زعم القادياني سنة 1903م  ،لرآها الناس كلهم ولكلمتهم من جهة،
والنتهى العالم وما بقي إلى اليوم بحكم أن الدابة تظهر مع قيام الساعة .فلم
تظهر الدابة وال كلّمت الناس ،وال انتهى العالم وقد مرت نحو  114سنة من
زعم القادياني إلى اليوم .إنه كاذب فيما زعمه وافترى به على القرآن
الكريم ،والكاذب ال يكون نبيا.
الشاهد الرابع عشر :من أكاذيب القادياني على القرآن أنه زعم أن هللا
أنزل عليه وحيا منه قوله" (( :كتب هللا ألغلبن أنا ورسلي" ...لقد سماني
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هللا " الر سل" في هذا الو حي ،أن هللا جع لني مظ هرا لجم يع األنب ياء. . .
وناداني بأسماء األنبياء كلهم  ،فأنا آدم ،وأنا شيت ،وأنا نوح.)) ...
أقول :ت لك األكاذ يب هي أد لة قطع ية ع لى أن القاد ياني أفاك د جال ال
يستحي وال يرتدع وال يتوقف عن الكذب على هللا وكتابه ورسله.إنه كذاب
عندما ادعى النبوة والوحي ،وهللا تعالى قد ختم النبوة بالنبي العربي محمد
عليه الصالة والسالم .وإنه كذاب عندما زعم أن هللا تعالى أوحى إليه قوله:
س ِلي [المجادلة  ،))]21 :هذه آية أنزلها هللا على
ب َّن ُ َأل َ ْغ ِلبَ َّنن أَنَا َو ُر ُ
(( كت َ َ
نبيه الخاتم محمد صلى هللا عليه وسلم ،ولم تنزل على القادياني ألنه كذاب
وليس نبيا .إنه كذاب عندما زعم أن هللا سماه " الرسل"  ،فهو كذاب ألنه
حرف القرآن ،ألن اآلية صريحة وواضحة قطعا بأنها
ليس بنبي ،وألنه ّ
تتكلم عن كل الرسل وال تتكلم عن رسول واحد اسمه الرسل وال يُمكن ان
تكون كما زعمها القادياني .وخالصة ذلك أن القادياني كاذب كذاب أفاك
دجال في كل كلمة قالها في ذلك النص.والحقيقة أن أكاذيب القادياني على
القرآن ال تقدر بالمئات وإنما تُقدر باآلالف كما هي مدونة في كتبه .
الشـ ـاهد الخــامس عشـ ـر :مــن أكاذيــب القاديــاني علـ ـى هللا تعــالى
واالعتراض عليه في حكمه أنه قال ((:فما الحاجة إلى أن يُ ّ
نزل عيسى من
السماء ،ويُنزع من زي نبوته المستقلة ويُجعل من األمة؟ ولو قلتم إن ذلك
سيكون من باب العقوبة ألن أمته اتخذته إلها ً لكان هذا الجواب سخيفا  ،ألن
ذلك ليس خطأ عيسى .ال أقول هذا الكالم من باب الظن والتخمين بل أقوله
على وحي من هللا  ،وأقول حلفا باهلل إنه سبحانه قد أخبرني بذلك)).
أقول :قوله باطل جملة وتفصيال وشاهد على كذبه وتحريفه للشرع
إتباعا لهواه وشيطانه ،وهو كاذب وجاهل فيما قاله.ألنه أوال إن الذي يُقرر
نزول عيسى أو عدم نزوله أو نزول نبي آخر هو هللا تعالى ،وليس القادياني
وال أمثاله من الضالين المحرفين والمنافقين .وال يحق للقادياني وال أمثاله
أن يعترض على هللا تعالى في األمور المتعلقة بمشيئته ،والشك أن نزول
المسيح تم بإرادة هللا وعلمه وحكمته ،وهو فعال لما يريد ومن يعترض عليه
في ذلك فهو جاهل وضال مضل ومتبع لهواه وشيطانه .ألن االعتراض
على هللا العليم الحكيم جهل وغباء ورعونة نفس.
ومن جهة أخرى فال شك أن نزول المسيح ابن مريم عليه السالم ليس
عبثا وله ِح كم  ،منها مثال أنه ينزل مسلما تابعا للنبي الخاتم ليكون حجة
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على غير المسلمين عامة والنصارى خاصة  ،بحكم أن النصارى هم أكثر
أهل األديان عددا في العالم  ،وهم من أكثر األمم عداء لإلسالم والمسلمين
عن ع لم وق صد ر غم أن الم سيح قد ب شر بمح مد عل يه ال صالة وال سالم
وأمرهم بإتباعه لكنهم عصوه ،وكفروا بالنبي الذي بشرهم بمجيئه .قال
اب يَ ْع ِرفُونَهُ َك َما يَ ْع ِرفُونَ أ َ ْبنَاء ُه ْم َوإِ َّنن فَ ِريقا ً ِ ّم ْن ُه ْم
تعالى(( :الَّنذِينَ آت َ ْينَا ُه ُم ْال ِكت َ َ
سونَ
ب ِل َم ت َ ْلبِ ُ
لَيَ ْكت ُ ُمونَ ْال َح َّنق َو ُه ْم يَ ْعلَ ُمونَ [البقرة  ،))]146 :و((يَا أ َ ْه َل ْال ِكتَا ِ
اط ِل َوت َ ْكت ُ ُمونَ ْال َح َّنق َوأَنت ُ ْم ت َ ْعلَ ُمونَ [آل عمران  .)) ]71 :ومنها
ْال َح َّنق ِب ْالبَ ِ
أيضا أن نزول المسيح ابن مريم عليه السالم هو من عالمات قرب يوم
القيامة ،فينزل وهو من أتباع محمد عليه الصالة والسالم ،فينشر اإلسالم
ويكشف زيف النصارى في قولهم بأنه ثالث ثالثة ،ويتبرأ منهم ،وهم اكثر
ون
أهل األديان عددا .قال تعالىَ (( :و ِإنَّنهُ لَ ِع ْل ٌم ِلّل َّن
سا َ
ع ِة فَ َال ت َ ْمت َ ُر َّنن ِب َها َوات َّن ِبعُ ِ
ص َر ٌ
ب ِإالَّن لَيُؤْ ِمن َّنَن
اط ُّمم ْست َ ِقي ٌم [الزخرف  ،))]61 :و(( َو ِإن ِ ّم ْن أ َ ْه ِل ْال ِكتَا ِ
َهذَا ِ
ِب ِه قَ ْب َل َم ْوتِ ِه َويَ ْو َم ْال ِقيَا َم ِة يَ ُك ُ
ش ِهيدا ً [النساء .)) ]159 :
علَ ْي ِه ْم َ
ون َ
وبما أن األمر كذلك فنزول المسيح جاء بعدما أتم رسالته بين قومه
وب شرهم بمجـيء ال نبي الخـاتم مح مد عل يه ال صالة وال سالم ،و هو أو لى
بإتباعه منهم من جهة؛ ثم نزوله قرب يوم القيامة يكون استمرارا لعبوديته
هلل تعالى الذي كلفه بها وإتباعا للنبي الخاتم الذي بشر به من جهة أخرى.
وليس صحيحا أن المسيح عيسى سيلتحق بهذه األمة كما زعم القادياني ،إنه
ال يلتحق بها ابدا  ،ألنه هو في األصل منها ،ألن أمة األنبياء وأتباعهم
ع لَ ُكم
واحدة هي أمة اإلسالم ،ودينهم واحد هو اإلسالم .قال تعالى(( :ش ََر َ
يم
صى بِ ِه نُوح ـا ً َوالَّنذِي أ َ ْو َح ْينَا إِلَي َْك َو َما َو َّن
ِين َما َو َّن
ِ ّمنَ ال ـدّ ِ
ص ْينَا بِ ِه إِب َْرا ِه َ
سى أ َ ْن أَقِي ُموا الـدِّينَ َو َال تَتَفَ َّنرقُوا فِيـ ِه [الشـورى ،) ) ]13 :
سى َو ِعي َ
َو ُمو َ
اري إِلَى ّ ِ قَا َل ْال َح َو ِاريُّمونَ
و((فَلَ َّنما أ َ َح َّن
س ِعي َ
سى ِم ْن ُه ُم ْال ُك ْف َر قَا َل َم ْن أَن َ
ص ِ
ار ّ ِ آ َمنَّنا بِا ّ ِ َوا ْش َه ْد بِأَنَّنا ُم ْس ِل ُمونَ [آل عمران  . ))]52 :فالمسيح
ص ُ
ن َْح ُن أَن َ
عيسى عليه السالم أكمل نبوته ضمن دين اإلسالم الذي هو دين هللا تعالى،
وجاء به كل األنبياء ،ثم عندما ينزل يواصل عبوديته هلل بالتحاقه بإتباع
النبي الخاتم الذي بشر هو به ويطبق شريعته ألن النبوة والكتب اإللهية قد
علّم عي سى ال قرآن وال سنة  ،وال توراة
خت مت .و لذلك ذ كر هللا ت عالى أ نه َ
نجي َل [آل
واإلنجيل ،في قوله تعالىَ (( :ويُعَ ِلّ ُمهُ ْال ِكت َ َ
اإل ِ
اب َو ْال ِح ْك َمةَ َوالت َّن ْو َراة َ َو ِ
عمران .))]48 :كما أن إتباع عيسى لمحمد -عليهما الصالة والسالم -هو
أمر ليس خاصا بعيسى فقط بل هو يشمل كل األنبياء ،فلو رجع مثال موسى
عليه السالم  ،ما وسعه إال إتباع النبي الخاتم محمد عليه الصالة والسالم.
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وهذا أمر إلهي يندرج ثم الميثاق الذي أخذه هللا على جميع اإلنبياء في قوله
ب َو ِح ْك َم ٍة ث ُ َّنم َجاء ُك ْم
سبحانهَ (( :وإِ ْذ أ َ َخذَ ّ ُ ِميثَاقَ النَّنبِ ِيّيْنَ لَ َما آت َ ْيت ُ ُكم ِ ّمن ِكتَا ٍ
صدّ ٌ
علَى ذَ ِل ُك ْم
َر ُ
ِق ِلّ َما َمعَ ُك ْم لَتُؤْ ِمنُ َّنن بِ ِه َولَتَن ُ
ص ُرنَّنهُ قَا َل أَأ َ ْق َر ْرت ُ ْم َوأ َ َخ ْذت ُ ْم َ
سو ٌل ُّمم َ
ص ِري قَالُواْ أ َ ْق َر ْرنَا قَا َل فَا ْش َهدُواْ َوأَنَا ْ َمعَ ُكم ِ ّمنَ ال َّن
شا ِهدِينَ [آل عمـران :
إِ ْ
 . ))]81فأتباع عيسى عليه السالم لنبينا محمد صلى هللا عليه وسلم هو
طاعة هلل والتزام بدينه ،وال يوجد أي إنقاص لمكانة عيسى وال غيره من
األنبياء.
تلك الحقائق هي أدلة شرعية دامغة تُبطل مزاعم القادياني ،لكنه لما
كان عابدا لهواه وشيطانه خالف الشرع واعترض عليه بالكذب والتحريف
والتالعب انتصارا لمصالحه وشيطانه .فعل ذلك قصدا وتعمدا ،ثم زعم انه
تلقى تلك المزاعم وحيا من عند هللا!!!! .وهذا كذب مفضوح ،ألنه لو كان
وح يا ما خـالف الك تاب وال سنة و ما و قع في ت لك األخ طاء والج هاالت.
والحقيقة أن القادياني هو من كبار الدجالين األفاكين المفترين الذين عرفهم
بني آدم .فهو لم يكتف بالكذب على الشرع ومخالفته فيما قاله عن ختم
النبوة ،وأن عيسى عليه السالم رفعه هللا وسينزل عند قرب الساعة،وإنما
بقي مصرا على كذبه وضالله ثم كرر كذبه بأن هللا أوحى إليه تلك المزاعم
وحلف باهلل كاذبا بأن هللا أخبره بذلك .تلك األكاذيب والرعونات والتحريفات
هي أدلة قطعية بأن القادياني كاذب كذاب محرف أفاك ،يستحيل أن يكون
نبيا.
الشاهد السادس عشر :من أكاذيب القادياني على الحديث النبوي أنه
قال (( :ال يثبت من أي حديث مرفوع ُمتصل أن عيسى سينزل من السماء.
أما كلمة النزول فتُستخدم لإلكرام واإلجالل .كقولهم نزل الجيش بمكان كذا.
كذلك يُقال للمسافر :النزيل .فمن أقصى درجات الغباوة والجهل االستدالل
أن المراد من كلمة النزول وحدها هو النزول من السماء )).
أقول :زعمه باطل في معظمه ،وفيه كذب وتحريف وتغليط  .ألن قول
المسلمين بنزول المسيح عيسى من السماء هو من قطعيات دين اإلسالم ألن
هللا تعالى أخبرنا في القرآن بأنه رفعه إليه وسينزل عند قرب الساعة ،وهذا
أمر سبق أن فصلناه .فقول األحاديث النبوية بنزول المسيح يعني قطعا
الـنزول من السـماء بح كم أن هللا رف عه إليـه.واأل صل فـي م عنى الـنزول
واإلنزال في لغة العرب يعني الهبوط  ،واإلهباط  ،كقوله تعالى(( :والَّنذِينَ
اآلخ َر ِة ُه ْم يُو ِقنُونَ [البقرة ]4 :
نز َل ِمن قَ ْب ِل َك َو ِب ِ
نز َل ِإلَي َْك َو َما أ ُ ِ
يُؤْ ِمنُونَ ِب َما أ ُ ِ
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ب بِ ِه
))،و(( َوأَنزَ ْلنَا ِمنَ ال َّن
س َم ِ
علَى ذَهَا ٍ
اء َما ًء بِقَدَ ٍر فَأ َ ْس َكنَّناهُ فِي ْاأل َ ْر ِ
ض َوإِنَّنا َ
لَقَاد ُِرونَ [المؤمنون .))]18 :والهبوط واإلهباط يعني النزول واإلنزال،
ش ْي َ
بدليل قوله تعالى(( :فَأَزَ لَّن ُه َما ال َّن
ط ُ
ع ْن َها فَأ َ ْخ َر َج ُه َما ِم َّنما َكانَا فِ ي ِه َوقُ ْلنَا
ان َ
ا ْهبِ ُ
ين [البقرة
ض ُم ْستَقَ ٌّير َو َمتَا ٌ
طواْ بَ ْع ُ
ض ُك ْم ِلبَ ْع ٍ
عد ٌّيُو َولَ ُك ْم فِي األ َ ْر ِ
ض َ
ع إِلَى ِح ٍ
 )) ]36 :كما أن النزول يعني التوقف والمكوث بعد السير ،كأن نقول:
نزل نا ع ند فالن .فالنزول يت ضمن الحر كة وال سير وينت هي بالتوقف .ل كن
القادياني أبعد المعنى األول وهو األصل ،فتناساه وتمسك بالمعنى الثاني
لغاية في نفسه.
وبما أن األمر كذلك ،فإن معنى النزول المتعلق بالمسيح ابن مريم عليه
السالم ال يعني السير في األرض ثم التوقف في مكان ما ،وإنما يعني
النزول من السماء وهذا بدليل القرآن كما أشرنا إليه أعاله ،وبدليل حديث
نبوي لمسلم يُثبت النزول من السماء ويكشف كذب القادياني عندما زعم انه
ال يوجد حديث صحيح يقول بأن المسيح ينزل من السماء .والحديث صريح
ى ِد َم ْشقَ
ض ِ
ار ِة ْالبَ ْي َ
عن نزول المسيح بقوله  ... (( :فَيَ ْن ِز ُل ِع ْن َد ا ْل َمنَ َ
اء ش َْر ِق َّن
علَى أ َ ْج ِن َح ِة َملَ َك ْي ِن  .))...فلو كان المسيح على
اضعًا َكفَّن ْي ِه َ
بَيْنَ َم ْه ُرودَتَي ِْن َو ِ
األرض ما نزل واضعا كفيه على أجنحة َملَكيّن ،ولو كان على األرض
لكان الناس يعرفونه بحكم أنه كان يعيش معهم  ،وال معنى من ظهوره،
فبالضرورة انه نزل من السماء .فإنكار رفع المسيح وإنزاله مخالف للكتاب
والسنة ،وال يصح أن ينكرهما مسلم وال نبي.وبما أن القادياني أنكرهما فهو
كاذب وم حرف ول يس ب نبي .والقاد ياني أن كر نزول الم سيح ل يس بدليل
شرعي وإنما بهواه وشيطانه بعدما كان قد زعم أن المسيح ابن مريم قد مات
 ،ليزعم أنه هو المسيح الموعود .و هذا كالم باطل قطعا ،ومتى كانت
األهواء والتلبيسات الشيطانية ادلة يُحتكم إليها  .إن موقف القادياني من
المسيح عيسى عليه السالم باطل ومخالف للشرع من البداية ،وعليه فكل
مزاعمه المتعلقة به باطلة أصال وفرعا .ألن المسيح لم يمت وإنما رفعه هللا
إليه وهو الذي سينزل كما بيناه في عدة مواضع من كتابنا هذا.
الشاهد السابع عشر :من أكاذيب القادياني على األنبياء ،أنه زعم أن
المسيح ابن مريم عليه السالم كان كثير األخطاء في اجتهاداته  ،فقال(( :قد
يكون السبب وراء كون معظم اجتهادات المسيح خاطئة عدم تحقق ما كان
ينويـه فـي البدايـة .علــى أيـة حــال هــذه األمـور ال تحــط مـن شــأن النبـوة
قط.))...و(( على آية حال ،كان اجتهاد المسيح خاطئا ،والبد أن يكون
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الوحي اإللهي صحيحا ولكنه أخطأ في فهمه .من المؤسف أنه ال توجد
لألخطاء في نبوءات عيسى عند غيره من األنبياء.))...
أقول :تلك المزاعم باطلة ،وهي من أكاذيب القادياني في طعنه في نبي
هللا عيسى عليه السالم والكذب عليه ،لتقزيم مكانته ،وليزعم أنه هو المسيح
الموعود وأفضل من المسيح األول حسب زعمه وكذبه.والحقيقة أن تلك
المزاعم باطلة وال يوجد وال دليل واحد يُثبتها من القرآن وال من السنة
الصحيحة .وهذا يعني أن القادياني إما انه أخذها من روايات وأكاذيب
اليهود والنصارى المتعلقة المسيح ،وإما أنه اختلقها من عنده اختالقا ثم
نسبها إلى المسيح ،وإما أنه جمع بين األمرين .ومن يفعل ذلك فهو جاهل
ألنه ال يصح االعتماد على تلك المصادر ألنها ليست مصادر علمية؛ وإما
أنه صاحب هوى اعتمد عليها لغايات خبيثة في نفسه.
وزعمه بأن معظم اجتهادات المسيح كانت خاطئة ،وانه أكثر األنبياء
خطأ ً هو زعم باطل قطعا قاله القادياني خبثا ومكرا وطعنا في األنبياء ليُبرر
به أخطاءه وأكاذيبه وسرقاته وتحريفاته المقدرة باآلالف .والحقيقة إن قوله
بأن معظم اجتهادات المسيح كانت خاطئة هو كالم باطل قطعا ألنه ال يُمكن
أن تصدر من نبي بحكم أنه نبي ،وإال فليس نبيا .وأي فرق بينه وبين أهل
العلم؟؟ ،بل إن القادياني بذلك الزعم جعل عامة العلماء أكثر صوابا من نبي
هللا عيسى بن مريم ،وهذا زعم باطل قطعا .والحقيقة الشرعية والعقلية
التاريخية التي أخفاها القادياني هي أن كل األنبياء – ومنهم عيسى بن
مريم -كل اجتهاداتهم صحيحة وال خطأ فيها في نهاية األمر .ألن النبي
معصوم ومحروس بالوحي  ،فال يقول إلى حقا ،فإن اجتهد وأخطأ في أمر
ما فال يُقره هللا تعالى على خطئه ،وسيتدخل الوحي يُصححه ،كما حدث في
عدة حوادث مع نبي نا مح مد عل يه ال صالة وال سالم  ،و قد سجل ال قرآن
بعضها ،وأخرى روها الحديث والسيرة النبوة .لكن في كل الحاالت أن
النبي لم يُخطئ في النهاية ،وكل ما صح عنه صحيح قطعا،ألن هللا تعالى لم
صوب وصحح بعض االجتهادات التي فيها نقص ،أو
يُقره على خطأ ،وإنما ّ
خطأ.وال يُمكن أن يترك هللا تعالى نبيه ولو على خطأ واحد ،ألن ذلك هو
طعن في هللا ونبيه وكتابه ،ونقض للنبوة وهدم لها ،وإعطاء حجج قطعية
ألعداء هللا بتكذيب هللا ونبيه .وعليه فزعم القادياني بأن أخطاء األنبياء ال
تطعن في نبوتهم وال تقدح فيها كالم باطل ومسموم ،وفيه غش وخداع
ليتمكن القادياني أن يقول للناس :بما أن أخطاء األنبياء ال تطعن في نبوتهم
91

 ،فإن أخطاء القادياني وأباطيله هي أيضا ال تقدح في ادعائه للنبوة وال
تُبطلها ،وعلى ال ُمنكرين عليه أن يعترفوا بنبوته .وبما أنه بينا أن زعمه هذا
باطل شرعا وعقال ،فإن القادياني كاذب فيما نسبه إلى المسيح وغيره من
األنبياء-عليهم الصالة والسالم ، -وال يُمكن أن يكون نبيا.
الشاهد الثامن عشر  :من أكاذيب القادياني على هللا تعالى أنه قال"(( :
لقد ظهرتُ ليظهر هللا بواسطتي كان سبحانه وتعالى ككنز مخفى " )).
أقــول :ذلــك الــزعم زندقــة وضــالل ،وكــالم باطــل ،وكــذب علــى هللا
ورسوله.وذلك القول باطل قطعا ،ألن هللا تعالى لم يكن مجهوال لدى خلقه،
فهو معروف عند بني آدم منذ القديم إلى اليوم ،يعرفونه بمخلوقاته وأنبيائه
وكتبه التي أنزلها عليهم  .فاهلل تعالى لم يكن مجهوال عند بني آدم ،وزعم
القادياني باطل قطعا ،ويتضمن القول بالحلول ووحدة الوجود .والحقيقة
القطعية أن قول القادياني مع بطالنه من جهة ،فإنه صحيح بصفة عكسية
من جهة أخرى .وتفصيله هو أن قوله باطل عندما نسبه إلى هللا تعالى ،لكنه
صحيح ألنه بالقادياني تجلّت الشياطين بشكل كبير جدا،في أفعال القادياني
وأقوالــه .فعنــدما تجلــت الشــياطين فــي القاديــاني ظــاهرا وباطنــا  ،فكــرا
وسـ ـلوكا،كثرت أكاذيبـ ـه ،وأباطيلـ ـه ،وتحريفاتـ ـه ،وتالعباتـ ـه ،وشـ ـركياته
وكفريا ته ،حتى أ صبحت ت ُ قدر باآلالف مبثو ثة في ط يات كت به وأقوا له
وإعالناته .فتلك الشياطين وجدت كنزا شيطانيا قل نظيره في العالم قديما
وحديثا ،فتجلت فيه وافترسته وأضلته وجندته بشكل رهيب قلبا وقالبا ،فكرا
علَى َم ْن
وسلوكا .فهو من الذين يصدق عليهم قوله تعالى(((( :ه َْل أُنَ ِبّئ ُ ُك ْم َ
تَن َّنَز ُل ال َّن
اط ُ
س ْم َع َوأ َ ْكث َ ُر ُه ْم َكا ِذبُونَ )(
علَى ُك ِّل أَفَّناكٍ أَثِ ٍيم يُ ْلقُونَ ال َّن
شي َ ِ
ين تَن َّنَز ُل َ
الشعراء.))223-221 :
علما بأن أصل قول القادياني هو حديث موضوعُ ((( ،ك ْنت َك ْنزا ً َال
ف ؛ فَ َخلَ ْقت خ َْل قا ً فَعَ َّنر ْفته ْم ِبي  ،فَعَ َرفُونِي)) .وهذا
ف  ،فَأ َ ْحبَبْت أ َ ْن أُع َْر َ
أُع َْر َ
الحديث اتفق النقاد المحققون أنه حديث موضوع وال أصل له .وهو حديث
يروج بين الصوفية والقادياني منهم  ،فخطفه وتصرف فيه وجعله على
مقاسه ،فزاده كفرا وضالال
الشاهد األخير -التاسع عشر  :نختم به أكاذيب القادياني على الشرع
التي أوردناه من باب التمثيل الواسع ال الحصر ،وهي أدلة قطعية تكفي
إلثبات أن القادياني كاذب في ادعائه للنبوة ،وانه يستحيل أن يكون نبيا.
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و هذا ال شاهد يت ضمن أكاذ يب قاديان ية كذبها ع ندما أ لف كتا به " إع جاز
المسيح " ،ويقصد نفسه ،زعم فيه أنه كتاب معجز ،مع انه ال يختلف عن
كتبه األ خرى ،ف قد مأله باألكاذيب واألباطيل ،والمغالطات والتحري فات.
وذلك أن الميرزا القادياني عندما ألف كتابه وأرسله إلى بعض أهل العلم
بمصر زعم أن بعض الصحف أثنت عليه واعترفت بفصاحته وبالغته وانه
عديم النظير ،زعم ذلك مع أن الحقيقة ليست كذلك ،.فقال (( :في القاهرة
نفسها محرر جريدة "مناظر" وهو محرر معروف وقد مدحته "المنار"
أيضا ،فقد أقر في مجلته بكل وضوح أن كتاب "إعجاز المسيح" عديم
الن ظير في الحقي قة من ح يث الف صاحة والبال غة و شهد ب كل جالء أن
المشايخ اآلخرين لن يقدروا على اإلتيان بنظيره .فعلى هؤالء المعارضين
أن يطلبـوا جريـدة "منـاظر" ويقرأوهـا بعيـون مفتوحـة ويخـبروني أليـس
محرر "مناظر" من أهل اللغة إن كان محرر "المنار" أهل اللغة؟ بل قال
صاحب "مناظر" بكل وضوح بأن الفصاحة والبالغة المشمولة في إعجاز
المسيح بلغت حد اإلعجاز في الحقيقة .ثم مدحت مجلة "الهالل" وهي مجلة
مسيحية فصاحة إعجاز المسيح وبالغته ،وهذه أيضا تصدر من القاهرة.
ففي ناحية هناك شاهدان وفي ناحية ثانية .هنا "المنار" وحدها( .إعالن.
.))1901.11 ./ .18
علّق الباحـث هاني طاهر ع لى قول القاد ياني ف قال ( ( :هذا كذب
محض ،فليس هنالك جريدة اسمها مناظر أوال،وثانيا :مجلة الهالل انتقدت
كتاب إعجاز المسيح ال أنها امتدحته .حيث جاء فيها تعليقا على كتاب
"إعجاز المسيح":ويؤخذ من تالوته على مجمله أنه تقليد للقرآن في نسقه
وعبارتــه ،كقولــهْ " :
وإن اجتمــع آبــاؤهم وأبنــاؤهم وأ َ ْكفــاؤهم وعلمــاؤهم،
وحكماؤهم وفقهاؤهم ،على أن يأتوا بمثل هذا التفسير في هذا المدى القليل
لبعض ظهيرا" .وسنرى ما يؤول
الحقير ال يأتون بمثله ولو كان بعضهم
ٍ
إليه أمر هذا المهدي أو المسيح أو النبي أو كما يسمي نفسه ،وال نخاله إال
ذاه با في ثن يات الز مان ك ما ذ هب غيره ،ألن نا في ع صر غير ع صر
النبوات( .مجلة الهالل المصرية ،عدد1901 /1/6 :م ص.)) 504 :
ّ
ذلك هو تعليق مجلة "الهالل" على كتاب " إعجاز المسيح " ،لكن
القادياني قال (( :مدحت مجلة "الهالل" وهي مجلة مسيحية فصاحة
إعجاز المسيح وبالغته(( .إعالن.) ) 1901/11/18وعدَّدها شاهدا على
إعجازه مقابل مجلة المنار التي انتقدته وهاجمته.)).
و(( واضح أن الميرزا يكذب ،فمجلة الهالل تذ ّمه وتتهمه بمحاولة تقليد
القرآن ،وهذا ذ ّم ال مدح .وقد أعادت مجلة الهالل حديثها عن الميرزا بعد
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ْ
فكتبت " :ذكرنا له – للميرزا -في الهالل  17يونيو 1901م كتابا
أشهر،
سماه إع جاز الم سيح ب عث به إلي نا فبيّ نا مو ضوعه باخت صار و لم نع بأ
بأمره")).
أقول :تلك أدلة دامغة على كذب الميرزا القادياني تعمدا وعن سابق
إصرار وترصد ومن دون حياء انتصارا لهواه وشيطانه واسياده اإلنجليز.
وهي أدلة قطعية على أن القادياني كما كذب على هللا ورسوله فهو أيضا قد
كذب على الناس مع علمه أن كذبه يُمكن كشفه بسهولة كما في المثال
أعاله .فاختلق مجلة" مناظر" وهي ال وجود لها أصال ،وزعم أن مجلة"
الهالل" مدحت كتابه وهي ذمته .ويُ شكر الباحث هاني طاهر على كشفه
ألكاذ يب القاد ياني في ما قالـه عن مجلـتي " م ناظر" المختلقـة ،ومجلـه "
الهالل"  ،فجزاه هللا خيرا.
علما بأن القادياني في وحيه المزعوم لم " يُقلد القرآن " فهو لن
يستطيع قطعا تقليد القرآن  ،وال اإلتيان بما يُزاحمه وال يُقاربه ،وإنما سرق
معظم وحيه المزعوم من القرآن الكريم  ،وحرف بعضا منه ونسبه إلى
نفسه من جهة ،وسرق قسما من وحيه المزعوم من السنة النبوية و ُك تب
اللغة واألدب كما سنبينه بالتفصيل الحقا .فالقاديان كاذب كذاب أقام دعوته
كل ها ع لى ال كذب والت حريف ،و لم ي كن ي تورع من أن ي كذب أي شيء
انتصارا لهواه وشيطانه وأسياده اإلنجليز.
وإنها ًء لهذا المبحث يُستنج منه أن الكذب أحد األركان األساسية التي
أ قام علي ها القاد ياني اد عاءه للن بوة وتأ سيس ديان ته الزائ فة .وأ نه لم ي كن
يستحي وال أن يتورع وال يرتدع من أن يكذب على هللا ورسوله وعلى
الناس ما دام الكذب يخدم هواه وشيطانه وأسياده اإلنجليز  .حتى انه كان
يتعمــد الكــذب والتحــريف فــي أمــور يعلــم هــو أنهــا كــذب ويُمكــن كشــفها
بسهولة.فلم يكن يهمه انكشاف أكاذيبه وتحريفاته مادامت تخدم مصالحه،
فهو ُم ستعد أن يكذب أكاذيب أخرى  ،واختالق أباطيل وأالعيب يتستر
بها.وبما أن ذلك هو حال القادياني مع الكذب ،فقد تبين قطعا أنه كاذب
كــذاب ،ومــن كبــار األفــاكين والــدجالين الــذين يتعمــدون الكــذب علــى هللا
ورسوله بال خوف وال حياء.وبما أن األمر كذلك فالقادياني كاذب في ادعائه
للنبوة ،ويستحيل أن يكون نبيا.
ثالثا :متفرقات من أخالق القادياني السيئة تنقض نبوته المزعومة:
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بعــدما تبيــن مــن المبحثيّن الســابقين أن القاديــاني ُمحــرف وكــاذب فــي
نبوءاته ،كذب فيها على هللا تعالى ؛ وبعدما أوردنا شواهد كثيرة كذب فيها
القادياني على هللا وأنبيائه؛ فإننا هنا سنذكر شواهد أخرى متفرقات من
أخـالق القاديـاني السـيئة وت صرفاته الغريبـة وال ُم ضحكة تؤ كد انـه كاذب
ومحرف ومخادع في ادعائه للنبوة ،وال يُمكن ان يكون نبيا.
الشاهد األول :كما ثَبُت باألدلة القطعية أن القادياني كاذب ،كذب على
هللا ور سوله وع لى ال ناس ،فهو أيضا خائن  ،خان هللا وال نبي واإل سالم
والم سلمين بمواال ته أل سياده اإلنج ليز وت حريم الجهاد ضدهم ،و تذهلل لهم
وثنائه عليهم .فعل ذلك وهو حرام عليه شرعا ،ألن هللا تعالى أمرنا بجهاد
الكفـار الـذين يظلمون نا ويقفـون أ مام دين نا ،وي تآمرون علي نا ،ونها نا عن
اتخاذهم أولياء من دون المؤمنين،كقوله سبحانه(( :يَا أَيُّم َها الَّنذِينَ آ َمنُواْ الَ
ض َو َمن يَت َ َولَّن ُهم ِ ّمن ُك ْم فَإِنَّنهُ
ارى أ َ ْو ِليَاء بَ ْع ُ
ض ُه ْم أ َ ْو ِليَاء بَ ْع ٍ
تَت َّن ِخذُواْ ْاليَ ُهودَ َوالنَّن َ
ص َ
ِم ْن ُه ْم ِإ َّنن ّ َ الَ يَ ْهدِي ْالقَ ْو َم َّن
الظا ِل ِمينَ [المائدة  .))51 :واإلنجليز على رأس
هؤالء الكفار الذين أوجب علينا الشرع جاهدهم ألنهم احتلوا بالد المسلمين
فـي الهنـد وغيرهــا ،وقتلــوا وشــردوا وأهــانوا المســلمين ،ونهبـوا ثـرواتهم
وحاربوا دينهم؛ لكن القادياني خان هللا ورسوله والمسلمين وأعلن صراحة
تأييده لإلنجليز ومواالتهم ،وحرم جهادهم ،والشواهد اآلتية تُثبت ذلك قطعا
وهي غيض من فيض:
من ذلك أنه كتب يفتخر بمواالته لإلنجليز وخدمته وعمالته لهم ن وإذالله
لنف سه إر ضاء لإلنج ليز ،ف قال( ( :و إ ني صرفت زم نا طويالً في هذه
اإلمدادات -للدولة البريطانية  -حتى مضت علي إحدى عشر سنة في شغل
اإلشاعات و ما كنت من القاصرين .فلي أن أدعي التفرد في هذه الخدمات،
و لي أن أقول أنني وحيد في هذه التأييدات .و لي أن أقول أنني ِحرز لها –
أي الدولة البريطانية – و ِحصن حافظ من اآلفات .و بشرني ربي و قال "و
ما كان هللا ليعذبهم و أنت فيهم" ،فليس للدولة نظيري و مثيلي في نصري و
وعوني ،وستعلم الدولة إن كانت من المتوسمين )).
وقال أيضا (( :فال يجوز عندي أن يسلك رعايا الهند من المسلمين مسلك
البغاة  ،وأن يرفعوا على هذه الدولة ال ُمحسنة سيوفهم ،او يُعينوا أحدا في
هذا األ مر ،ويُ عاونوا ع لى شر أ حد من الم خالفين بالقول أو الف عل ،أو
اإلشارة أو المال  ،أو التدابير الفاسدة .بل هذه األمور حرام قطعي ،ومن
ارادها فقد عصى هللا ورسوله وضل ضالال مبينا .بل الشكر واجب  ...ومن
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لم يشكر الناس لم يشكر هللا .وإيذاء المحسن شر وخبث وخروج من طريق
اإلنصاف والديانة اإلسالمية ،وهللا ال يحب المعتدين)).
أقول :تلك المواقف الخيانية والرخيصة تشهد على القادياني أنه خائن
هلل ولرسوله وللمسلمين ،وأنه كاذب في ادعائه للنبوة ،ألن النبي ال يكون
وليا للكفار والشياطين  ،وال يخالف كتاب هللا في دعوته للمسلمين بجهاد
الظــالمين مــن الكفــار وأمثــالهم وبــأمره ،وفــي أمــره بمــوالة هللا ورســوله
والمسلمين.فالقادياني ضرب مثاال قبيحا وشائنا في الخيانة والعمالة للكفار
ومعاداة اإلسالم والمسلمين .ومن هذا حاله فهو كاذب في ادعائه للنبوة
ويستحيل أن يكون نبيان ،وال مسلما صادقا  ،وإنسانا شريفا.
وإما وصفه لإلنجليز بالمحسنين وأن اإلساءة للمحسن شر وخبث  ،فهو
زعم باطل وفيه خداع وخيانة وتحريف للشرع ،ألن االنجليز كفار محتلون
قتلــوا المســلمين واحتلــوا بالدهــم بالهنـد ونهبـوا ثـرواتهم وحــاربوا دينهـم،
وليسوا محسنين قطعا ،وإنما هو ظلمة طغاة جهادهم واجب .فأين اإلحسان
المزعوم؟!! إنهم لم يُحسنوا للمسلمين وإنما أحسنوا للخونة الذين خانوا
دينهم وأمتهم وتعاونوا مع اإلنجليز كالقادياني ووالده!!.
الشاهد الثاني – متفرقات من أخالق القادياني السيئة : -من صفات
القادياني أنه كان أحمق وسفيه  ،حتى انه ((كان يلبس الشراب -الجوارب-
عكسا ً  ،يضع األسفل األعلى واألعلى األسفل  ،ويلبس النعل بالعكس أي
اليمين في اليسار واليسار في اليمين  ،ومن شدة بالهته كان يأكل الطوب
الذي يضعه في الجيب للطهارة متوهما ً بأنه سكر وها هو النص يقول ابنه
بشير أحمد القادياني  " :حدثني الطبيب محمد إسماعيل القادياني بأن إمامنا
كان ساذجا ً إلى هذا حتى أحيانا ً حينما كان يلبس الجوارب فكان يجعل
الكعب على ظهر القدم وكان يزر في غير ثقب الذي أمامه أحيانا ً أسفل
وأحيانا ً أعلى  ،وبعض األحيان كان يجئ أحد األحباء بكندرة هدية ،فما كان
يدري األيمن منه عن األيسر  ،فألجل ذلك كان يختار النعل سادة  ،الذي ال
يكون الفرق في أيمنه وأيسره  ،وهكذا كان حاله في الطعام  ،حتى كان يقول
بنفسه أنا ما أدري ماذا آكل إلى أن أحس حصوة في الطعام أو غيرها تحت
األسنان " [ سيرة المهدي ج 2ص 58لبشير القادياني ] )).
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أقول :بتلك الصفات ال يكون صاحبها نبيا ،ألنها صفات منفرة وليست
جاذبة وال جذابةن وتجعل الناس يسخرون منه ويضحكون عليه ،كما أنها
تؤثر عليه سلبا في قيامه بالواجبات ،وإذا أضفنا إليها أخالقه السيئة الكثيرة
كال كذب والخيانـة ،والتحـريف والنفـاق ،في صبح من المسـتحيل أن ي كون
القادياني نبيا ألنه جمع بين فساد األخالق والغفلة والبالهة والحماقة من
جهة ،ويستحيل أن يبعث هللا نبيا تلك صفاته من جهة أخرى.
الشاهد الثالث :من أخالق القادياني الذميمة السيئة القبيحة أنه كان قبيح
وفــاحش اللســان  .مـن ذلــك أنــه وصـف علمـاء ومشــايخ المســلمين الــذين
يخالفونه ويقفون ضده ويردون عليه ويكشفون كذبه وضالله  ،وصفهم
بأنهم أنجس من الخنزير ،بدعوى أنهم كتموا نبوته المزعومة .ثم خاطبهم
بقوله (( :فيا أيها المشايخ آكلي الجيف وذوي األرواح الشريرة ،ويحكم لقد
أخفيتم شهادة الحق لإلسالم بسبب عدائي .وأنى لكم يا ديدان الظالم ان
تحجبوا أشعة الصدق البراقة .))...و(( إن هللا تعالى قد شبه اليهود بالحمار
يحمل أسفارا  ،أما هؤالء فمجرد حمير ومحرمون حتى من شرف أن يُحمل
عليهم كتاب)).
ووصف الغالبية الساحقة من المسلمين الذين تصدوا له وبينوا كذبه
وأباطيله وتحريفاته وضالالته ومخالفته للشرع وكفره به ،وصفهم بأنهم:
((ذرية البغايا الذين ختم هللا على قلوبهم فهم ال يقبلون)).
ومن ذلك أيضا أنه لما بيّن جماعة من علماء المسلمين بطالن مزاعم
القادياني في بعض نبوءاته وضاق بهم ضرعا ذمهم ولعنهم لعنا كثيرا
بقوله (( :ولكن المشايخ الظالمين المعاصرين ينكرونها أيضا  ،وال سيما
رئيس الدجالين عبد الحق الغزنوي وجماعته بأسرها " ،نعا ُل لعن هللا ألف
ألف مرة )) .وخاطب أحد العلماء الذين عارضوه وفضحوه بقوله(( :
ـحت فــي كــذبك أيهــا الــوقح  . . .فــذلك الخبيــث الشــقي هــو الكــاذب
افتضـ َ
والملحد)).
ومن فاحش كالمه وأقبحه أنه وصف مخالفيه بقوله  "(( :يكلمون
الناس من اإلست  ،ال من األفواه ،يعني ال تجد في كلماتهم طهارة و بركة
واستقامة و نورانية ككلمات الصالحين " )) .واإلست هو فتحة الشرج
التي يخرج منها البراز.
وبلغت به الوقاحة والزندقة والنذالة أنه وصف المسيح عيسى بن مريم
عليه السالم بصفات قبيحة فجة باطلة .فزعم أن ثالثا من جدات المسيح
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كانت "زانيات مومسات تشكل جسمه من دمائهن  ...وأغلب الظن أن ميله
للموميسات واحتكاكه معهن كان بسبب قرابة جداته  ،وإال فال أحد من
األتقياء الورعين يسمح لمومس شابة أن تمس رأسه بيديها النجستين ،وان
ترش على رأسه العطر النجس من دخ ِل أكسبته من الزنا  ،وأن تمسح
قدميه بشعرها)).
أقول :تلك األلفاظ وما تضمنته من سب وشتم ولعن ،وطعن ،وتقزيم ال
يُمكن أن تصدر عن نبي ،وإنما هي من صفات القادياني المخادع الكذاب
الفحاش ،وهي أوصاف تصدق عليه ال على األنبياء وال على األتقياء من
العلماء والمسلمين  .وتلك األوصاف التي وصفهم بها ليست من خصال
األنب ياء وال صالحين قطعا  ،ألنهم قمة في األ خالق الح سنة ولي سوا كما
س ُن ِإ َّنن
ي أ َ ْح َ
و صفهم القاد ياني .قال ت عالىَ ( ( :وقُل ِلّ ِعبَادِي يَقُولُواْ الَّن ِتي ِه َ
طانَ يَنزَ ُ
ش ْي َ
ش ْي َ
غ بَ ْينَ ُه ْم ِإ َّنن ال َّن
ال َّن
عد ُّوا ً ُّمم ِبينــا ً [اإلســراء :
ان َ
إل ْن َ
طانَ َكانَ ِل ِ
س ِ
ع ِن اللَّن ْغ ِو ُم ْع ِرضُونَ [المؤمنون  ،)) ]3 :و(( َوقُولُواْ
،))]53و(( َوالَّنذِينَ ُه ْم َ
صالَة َ َوآتُواْ َّن
الز َكاة َ ث ُ َّنم ت َ َولَّن ْيت ُ ْم إِالَّن قَ ِلي ـالً ِ ّمن ُك ْم َوأَنتُم
اس ُحسْنا ً َوأَقِي ُمواْ ال َّن
ِللنَّن ِ
ِ ّم ْع ِرضُونَ [البقرة  ،))]83 :وفي الحديث ،أن النبي عليه الصالة والسالم
قال(( :أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة حسن الخلق ،وإن هللا
ليبغض الفاحش البذيء )) .و(([ ليس المؤمن بالطعان وال باللعان وال
بال فاحش وال بال بذيء ] ) ) .و من ي صف األنب ياء وعل ماء اإل سالم بت لك
األوصاف البذيئة،والقبيحة ،فهو كاذب وليس بنبي وال بمسلم صادق ،وال
بإن سان شريف .إ نه و صف بتلـك األو صاف القبيحـة أف ضل الب شر وهـم
األنبياء والعلماء الصالحين وهللا تعالى قد دافع عنهم ورضي عنهم  ،بقوله
ور
ع ِن الَّنذِينَ آ َمنُوا ِإ َّنن َّن َ َال يُ ِح ُّم
سبحانهِ ( ( :إ َّنن َّن َ يُدَافِ ُع َ
ان َكفُ ٍ
ب ُك َّنل خ َّنَو ٍ
[الحــج  . ) ) ]38 :فــاهلل تعـالى يُدافع عـن المـؤمنين وال يُحــب الخــوانين
الكفورين كالقادياني وأمثاله.
وإذا كانت تلك األلفاظ القبيحة والذميمة والسيئة قد وصف بها القادياني
علماء اإلسالم الذين تصدوا له وفضحوه ،ووصف بها حتى نبي هللا عيسى
بن مريم عليه السالم ،نعتهم بها بصراحة ووقاحة؛ فإنه لما كان مخادعا
ومنافقــا وكـذابا  ،عـاد وأنكـر -مـن دون حيــاء -أن يكـون ســب خصـومه
وشتمهم ،وصفهم بألفاظ قبيحة، ،فقال ردا على المنكرين عليه بذاءته(( :
أمــا الجــواب فليتضــح أن المعــترض لــم يــذكر فــي طعنــه الكلمــات الــتي
استخدمتها في كتبي وت ُعد سبابا وشتائم حسب زعمه .أقول :صدقا وحقا
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إنني لم أستخدم أية كلمة بحسب علمي تُعد شتيمة .ومن الخديعة الكبيرة أن
كثيرا من الناس يعتبرون السب وبيان الواقع شيئا واحدا ،وال يُفرقون بين
األمرين .بل يعتبرون كل كالم يحتوي على بيان األمر الواقع ويكون في
محله شتائم لكونه محتويا على شيء من المرارة.)) ...
أقول :أنظر إلى القادياني الدجال المفتري ،إنه اتهم خصمه الذي انتقده
ببــذاءة اللســان والســب والشــتم بأنــه لــم يــذكر شــواهد مــن كالمــه تثبــت
زع مه! ! ! !واعترا ضه هـذا زائـف وسفسـطة وتغليـط وت هرب ،ألن كتـب
القادياني مملوءة بالبذاءة والسب والشتم والتحقير .ويكفي أن نتذكر أنه اتهم
المسيح ابن مريم بأن جسمه تشكل بدماء زانيات مومسات ،وانه يميل
للموميسات ويحتك بهن ،واتهمه بعدم الورع بدعوى انه كان يسمح لمومس
شابة تمس رأسه بيديها النجستيّن .ومع أن اتهاماته هذه باطلة قطعا فإنها
تشهد على بأن القادياني كاذب ودجال ومنافق طعن في نبي وعلماء ثم ينكر
ذلك  ،ويُطالب خصومه باألدلة التي تثبت طعنه في هؤالء وسبهم!!.
ثم واصل القادياني كذبه ونفاقه وخداعه عند عندما قال(( :أقول :صدقا
وحقا إنني لم أستخدم أية كلمة بحسب علمي تُعد شتيمة))  .بل لم يقل صدقا
بل قال كذبا  ،وهو يعلم قطعا أنه سب األنبياء والعلماء وكذب على هللا
ورســوله والنــاس .واشــرك بــاهلل ،ووصــفه بصــفات مخلوقاتــه ،وشــبهه
باإلخطبوط كما بيناه في الفصل األول.
ثم واصل كذبه ونفاقه وخداعه عندما زعم أن الذين اتهموه بسب خصومه
وشتمه لم يفرقوا بين السب والشتم من جهة ،وبين وصف الواقع وبيانه من
جهة أخرى .وتبريره هذا باطل وهو أيضا من كذبه ونفاقه ،ألن الشتم
والسب واضحان وال يختلطان ببيان الواقع .بدليل أن أقواله اآلتية واضحة
وال لُبس فيها بأنها سب وشتم ،واحتقار وبذاءة .منها أنه وصف ال ُمنكرين
عليه والمتصدين له بأنهم(((( :ذرية البغايا الذين ختم هللا على قلوبهم فهم ال
يقبلون)) (( .ولكن المشايخ الظالمين المعاصرين ينكرونها أيضا  ،وال سيما
رئيس الدجالين عبد الحق الغزنوي وجماعته بأسرها " ،نعا ُل لعن هللا ألف
ألف مرة )) .ووصف مخالفيه بقوله  "(( :يكلمون الناس من اإلست  ،ال
من األفواه ،يعني ال تجد في كلماتهم طهارة و بركة واستقامة و نورانية
ككلمات الصالحين " )).واإلست هو فتحة الشرج  .واضح من ذلك أن
القاديــاني يكــذب وينــافق فــي كــل أحوالــه ،وهــذا مــن ضــروريات نبوتــه
المزعومة ،وديانته الزائفة .فبما أنه حرف الشرع وخالفه وكذب على هللا
ورسوله في ادعائه للنبوة ،فإنه لن يتوقف عن الكذب والنفاق ولن يستطيع
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التخلص منهما مادام على كفره وضالله .وهذا الذي قد حدث له فقد ظل
يكذب وهللا يخذله في كل مرة في نبوءاته وغيرها كانت أخرها عندما خذله
في نبوءته المتعلقة بالشيخ ثناء هللا األمرتسري ،فلم يمت الشيخ وأمات هللا
القادياني بالكوليرا على مرحاضه .فكان ذلك دليال على أن القادياني كاذب
منـافق فـي ادعائـه للنبـوة ،ألن النـبي يســتحيل أن تكـون أخالقـه كـأخالق
القادياني الذي كان مجمعا لألخالق السيئة .
الشاهد الرابع :من مظاهر نفاق القادياني وكذبه وإصراره على باطله
وتضليله ألتباعه أنه ذكر عدة مرات أنه نبي ورسول ،وصاحب شريعة
ويتلقى اإللهام والوحي اإللهيين ومن لم يُؤمن به كافر ،وهو بذلك يكون كفّر
بدين اإلسالم ألنه أدعى النبوة بعد ختمها بالنبي العربي محمد عليه الصالة
والسالم ،وخالف قطعيات الشرع في ختمها وأنه ال نبي بعده؛ لكن القادياني
المنافق الدجال بعد ذلك يتظاهر ويزعم أنه مسلم وتابع للنبي محمد وأمته.
وهــذا قمــة الكــذب والــدجل والخيانــة والغــش والكــذب علــى هللا ورســوله
والمسلمين .إنه كذلك  ،ألن من يدعي ما ادعاه القادياني هو كافر ويستحيل
أن يكون مسلما وتابعا للنبي محمد عليه الصالة والسالم وألمته .لكن متى
كان القادياني يُبالي بأكاذيبه وتناقضاته  ،إنه ال يُبالي بذلك ،ألنه عبد لهواه
وشيطانه وأسياده اإلنجليز!!.
الشاهد الخامس :من أسوأ سرقات وخيانات القادياني التي كشفت مكره
ونفاقه وسوء طويته أنه وعد الناس بكتابة خمسين جزءا ً من كتاب "براهين
أحمدية" و طالبهم بدعمه ماليا ً لطباعة هذه المجلدات الخمسين انتصارا
لإلسالم ودفاعا عنه؛ وألنه فقير ال مال عنده ،طلب منهم الدفع مسبقا لشراء
الكتاب ،وسيرسله إليهم عندما يصدر .لكنه في النهاية و بعد أن جمع المال
نشر خمسة أجزاء فقط ،فأخلف وعده و خان األمانة وأكل أموال الناس
بالباطل ،وقد اعترف بذلك واعتذر بمكر وتحايل ولصوصية وسفسطة،
وضحك على الناس بكالم باطل مستحيل ،وزعم كاذبا أنه أوفى بوعده
فقال(( :عزمت في البداية أن أؤلف خمسين مجلدا ً و لكنني اكتفيت بكتابة
خمسة مجلدات ،و بما أن الفرق بين الخمسين والخمسة هو صفر ،إذا ً فقد
نفّذت وعدي)) .كما هو ُمبين في النص اآلتي من الجزء الخامس من كتابه
" براهين أحمدية" :
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علما بأن القادياني كان قد أخذ سعر الكتاب بخمسين مجلدا وليس خمس
مجلدات ،ألنه ذكر من البداية أنه سيكتبه في خمسين مجلدا ،فالرجل أخذ
الحقوق وظلم الذين اشتروا كتابه .ومن مكره وخداعه وغشه وكذبه على
هللا وعلى الناس أنه غضب عندما طالبه الناس بأموالهم  ،فقال لهم (( :هذا
مال أعطانيه هللا وال أرد إلى أحد ولو قرشا ،كما ال أجيب أحدا في هذه
المسألة ،والذي يسألني عن الحساب فلينبغي أن ال يُعطيني بعد ذلك شيئا"-
إعالن الغالم المنشور في جريدة قاديانية " الحكم" الصادرة  21 :مارس
1905م. )) .
أقول :أنظر إلى الكذب المفضوح ،والغش والتالعب والسرقة ،وأكل
أموال الناس بالباطل  ،أين الوعد الذي أنجزه؟ ،ومتى كان العدد خمسة
يساوي خَمسين .والفارق بينهما ليس نقطة ،وإنما العدد خمسة يتكون من
خمس نقاط  ،والعدد خمسون يتكون من  50نقطة  ،والفارق بينهما45 :
نقطة وليس نقطة واحدة .ألن نقطة الخمسين وهي الصفر تساوي خمسين
نقطة .وهل يرضى القادياني أن تؤخذ منه خَمسين بقرة وتُعطى له خمس
بقرات؟؟ !! وهل يرضى أن تؤخذ منه خمسين سيارة وتُعطى له خمس
سيارات  .الشك أنه ال يرضى وال غيره يرضى به ألنه أمر بديهي  ،فال
يصح قبول ذلك ،وال القول به .وبما أن األمر سيان حسب زعمه فلماذا لم
يطلب من الناس أن يدفعوا إليه قيمة خمسة مجلدات من كتابه بدال من
خَمسين مجلدا؟؟!!!! .لم يطلب منهم ذلك ألمرين :ألن القيمة مختلفة ،وألنه
كان من البداية ينوي سرقتهم .فخدعهم وغشهم وسرقهم ،ثم كان جوابه -
عندما طالبوه بحقهم -سرقة متسترة بسفسطة زائفة كشفت كذبه وخيانته
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وسوء طويته وطمعه وجشعه .فالقادياني خالف وعده  ،وكذب على الناس
وغشهم وسرقهم وضحك عليهم من جهة ،وكذب على هللا تعالى عندما زعم
أنه هو الذي أعطاه أموال هؤالء الناس من جهة أخرى!!!! .قال تعالى:
(( َو َم ْن أ َ ْ
ب بِآيَاتِ ِه إِنَّنهُ الَ يُ ْف ِل ُح َّن
الظا ِل ُمونَ
ظلَ ُم ِم َّنم ِن ا ْفت َ َرى َ
علَى ّ ِ َكذِبا ً أ َ ْو َكذَّن َ
[األنعام  .)) ]21 :فالقادياني ظالم كاذب سارق محتال غشاش طماع .وهذه
الصفات ليست من أخالق األنبياء وال الصادقين ،وإنما هي من أخالق
اللصوص والمحتالين والنصابين والطماعين ،والموصوف بها يستحيل أن
يكون نبيا.
الشاهد السادس  :إن من أخالق القادياني السيئة والمكونة لشخصيته أنه
كــذاب ومنــافق ومحــرف ومتالعــب ،هــذه الخصــال المذمومــة انتقلــت
بالضرورة إلى ديانته وأتباعه .وتفصيل ذلك أن الميرزا القادياني ادعى
مرارا وتكرارا أنه نبي ورسول ،وصاحب إلهام ووحي إلهيين ،وانه نبي
عالمي ،وكفّر من لم يُؤمن به ،كما بيناه في الفصل األول ؛ فالقادياني حسب
زعمه نبي ورسول وصاحب شريعة ،وهذا يعني بالضرورة أنه قد كفر
بدين اإلسالم وليس مسلما ،ألن من قطعيات اإلسالم أنه ال نبي بعد محمد
عليه الصالة والسالم ،وأن دين هللا هو اإلسالم ،ومن يبتغي غيره فهو كافر
وخاسر .لكن القادياني مع ذلك لما كان كذابا ومنافقا فإنه ظل طوال حياته
إلى أن مات يدعي أنه مسلم وتابع للنبي محمد وأمته ،مع أنه كان يعمل ليل
نهار لهدم اإلسالم وإفساده وسرقته!!!! .
ذلك النفاق الفاضح والمكشوف ،والكفر البواح بدين اإلسالم انتقال من
القادياني إلى ديانته والقاديانيين من بعده ،فهم متبعون له في كفره ونفاقه من
جهة ،لكنهم يُخادعون ويُغالطون ويعملون على إخفاء حقيقتهم عن المسلمين
من ج هة أ خرى .وأ برز م ثال ع لى ذ لك أن هم في موقعهم ع لى ال شبكة
المعلوماتية وضعوا شعارهم اآلتي:

الموقع العربي الرسمي للجماعة اإلسالمية األحمدية
ثم بعد ذلك يضعون صورة القادياني ويسمونه :اإلمام المهدي والمسيح
الموعــود .ذلــك كــذب ونفــاق ،وكفــر بالــديانتين اإلســالمية ،واألحمديــة
القاديان ية .ألن الحقي قة هي أن القاديان ية ديا نة ت قوم ع لى ن بوة القاد ياني
المزعومة ،وهذا كفر بدين اإلسالم  ،وعليه فال يصح كتابه :ال إله إال هللا
102

محمد رسول هللا ،وكتابته هو كفر بالديانة القادينية أيضا من جهة ،وكان
عليهم من جهة اخرى أن يكتبوا :ال إله إال هللا " أحمد القادياني رسول هللا
" ،وهذا كفر بدين اإلسالم ،لكنه إيمان بالديانة القاديانية .لكنهم عندما لم
يكتبوا شعار دينهم فهم منافقون يُمارسون التقية والخداع انتصارا لدينهم
وتسترا باإلسالم ومكرا به وهدما له من داخله  .ونفس األمر ينطبق على
صورة الكعبة المشرفة بمكة المكرمة ،ألن الحقيقة هي أن كعبة القادياني
وأتباعه في قاديان وليست في مكة .فال يحق وال يجوز لهم وضع الكعبة
المشرفة شعارا لهم ،ألنهم كفروا بدين اإلسالم وكفّروا أتباعه ،ولهم نبيهم
ووحيهم المكذوبان .وهذه األمور هي من أصول القادياني وقد سبق أن
بيناها ووثقناها في الفصل األول .وأفعالهم تلك هي نفاق وكذب وكفر بدين
اإلسالم ورثه القاديانيون عن القادياني كبيرهم الذي علمهم الكفر والنفاق.
ومن نفاق القاديانيين أيضا أنهم سموا موقعهم على الشبكة المعلوماتية بـ:
الموقع العربي الرسمي للجماعة اإلسالمية األحمدية
سموه بذلك االسم ،وهو باطل ،وفيه كذب ونفاق وتزييف للحقيقة ،ألنه ال
يصح وال يجوز لهم أن يتسموا وال أن ينتموا إلى اإلسالم أصال ،ألن نبيهم
القادياني  ،ووحيهم هو وحي القادياني ،وديانتهم هي ديانة القادياني  ،وليس
نبيهم محمد-عليه الصالة والسالم -وال القرآن كتابهمن وال اإلسالم دينهم.
وال يُمكن الجمع بين األمرين ،ومن يدعي إمكانية الجمع بينهم فهو جاهل ال
يعي ما يقول ،أو كافر منافق مخادع مغالط .وعليه فيجب عليهم أن يسموا
موقعهم :المو قع ال عربي الر سمي للديا نة الغالم ية القاديان ية  .أو المو قع
العربي الرسمي للديانة الميرزائية القاديانية .أو الموقع العربي الرسمي
للديانة األحمدية القاديانية  .أو الموقع العربي الرسمي للديانة القاديانية  .أو
الموقع العربي الرسمي ألتباع الديانة القاديانية ،أو ألتباع الديانة األحمدية
القاديانية ،أو ألتباع الديانة الغالمية القاديانية  .وال يصح أبدا شرعا وال
عقال وال علما تسمية موقعهم بالجماعة اإلسالمية  .وتسميته بذلك هو نفاق
وك فر با لديانتيّن اإل سالمية ،والقاديان ية م عا .ت لك هي حقي قة األ مر ،ل كن
القاديــانيين وغــيرهم مـن أهــل األهــواء والنفــاق وعبــدة الهـوى والشــيطان
وأســيادهم مـن البشــر،ال يُبــالون بكفــرهم ونفــاقهم وتناقضـاتهم انتصـارا
ألهوائهم وشياطينهم وأسيادهم من البشر !!!!.
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الشاهد السابع :من أخالق القادياني الذميمة ،أنه يكذب ويمدح نفسه بما
لم يفعله وليس فيه .من ذلك أنه قال عن تأليفه لكتابه " منن الرحمن" ،أنه
بذل جهودا قرابة شهر ونصف من سنة 1895م لتأليف كتابه ،وفرغ من
إنجازه في تلك المدة بقوله" وفرغنا من إنجازه قبل انتهاء شهر مايو أيار
في نفس العام" .وأنه لم يعمل (( خالل هذه المدة كل اليوم على هذا الكتاب،
بل بذلنا جهدنا وفكرنا لتأليفه خالل ثلث اليوم أو ربعه خالل هذه الفترة،
ولو بذلنا الجهد طوال اليوم فربما أنجزنا هذا العمل خالل أسبوع أو عشرة
أيام ،وأما الخصم فليس عليه بذل الجهود التي بذلناها .)) ...
لكن الحقي قة ليست كذلك ،ألن ناشر الكتاب و ُمقدمه خالف ما قا له
القادياني ،وقال بأنه بدأ بتأليف كتابه " منن الرحمن" (( عام ، 1895
وأنهى مقدمته في ذلك العام ،وذكر أن هذا الكتاب سيحتوي على مقدمة
صرف إلى أمور
وأبواب وخاتمة ،ولكنه  ...توفي قبل أن يُكمله ،حيث ُ
كثيرة أخرى ،ولهذا لم يُنشر في عهده ،بل ظل كما هو حتى نُشر في عام
 ، ))... 1922وبما أنه (( لم يراجعه فقد بقيت فيه أخطاء النساخ.))...
واضح من ذلك  ،أن القادياني كان كاذبا عندما زعم أنه أكمل الكتاب،
وتفاخر بأنه أكمله في ظرف قياسي في ظرف شهر ونصف سنة 1895
هـ.فالحقيقة ليست كذلك ،فهو لم يُكمل كتابه في تلك المدة ،وإنما كتب
المقدمة فقط ،وبقي الكتاب ناقصا ولم يُكمله القادياني حتى ماتنذ ولم يُنشر
إال بعد نحو  14سنة.
فالقادياني لم يكن صادقا فيما قاله أي أنه زعم أنه أكمل الكتاب وهو لم
يُكمله أصال .ويؤيد هذا أيضا أن القادياني لو كان فعال أكمل كتابه في مدة
شهر ونصف أو في عام ،أو عامين ،أو أكثر لنشره قبل موته .وبما أن
الكتاب لم يُنشر إال في سنة 1922م بعد موته بنحو  14سنة دل هذا على أن
القادياني كان كاذبا وتعمد ذلك افتخارا وتعاليا وتعالما على خصومه بدعوى
أنه ألف كتابه في ظرف قياسي .وفعله هذا ال يفعله مؤمن وال نبي ،وال
إنسان يحترم نفسه .
تفرغ للتأليف ربما ألنجز كتابه في :أسبوع أو
كما أن زعمه بأنه لو ّ
عشرة أيام ،وأن خصمه ال يستطيع فعل ذلك ؛ هو افتخار في غير محله،
وزعم ال يصح من جهة؛ وهو دليل دامغ ضده بأنه كاذب في ادعائه للنبوة
من جهة أخرى .ألنه أوال  ،إن اعتراف القادياني بأنه بذل جهودا لكي ألف
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كتابه في شهر ونصف ،وانه لو بذل جهده طوال اليوم لربما أنجزه في
أسبوع أو عشرة أيام-،بل كتب المقدمة فقط -هو اعتراف ثمين وخطير جدا
من القادياني المفتري المحرف ،يشهد به على نفسه بأنه ليس نبيا .ألن النبي
ال يصح وال يجوز أن يُؤلف الكتب ،وإنما يتلقى العلم مباشرة من عند هللا،
وعدم التلقي منه هو نقض للنبوة ودليل قطعي بأنه ليس نبيا .والقادياني
بذلك االعتراف ال يختلف عن غيره من أهل العلم الذين يؤلفون الكتب ببذل
الجهود الفكرية واليدوية والمالية ،لتأليف كتبهم.
ثانيا :إن افتخاره بأنه ألف كتابه في ظرف قياسي لم يصح  ،بل هو من
أكاذيبه  ،ألن الثابت أنه كتب مقدمته فقط في ظرف شهر ونصف من سنة
1895م  ،ولم يُكمله كما بيناه أعاله .علما بأن تأليف كتاب حجمه 111
صفحة يُمكن تأليفه في أقل من شهر لمن تفرغ لكتابته  ،وكان متمكنا من
علمه ،وله خبرة في التأليف ،ووجد من يكتب له .وقد صنف الشيخ تقي
الدين بن تيمية كتابه :الرسالة الواسيطية في جلسة بعد صالة العصر في
نحو مئة صفحة أو أكثر ،وألف كتاب :العقيدة الحموية في جلسة بين الظهر
والعصر وهي أكبر حجما من الواسيطية .فالقادياني كاذب ومحرف ومغالط
فيما زعمه ،ومدح نفسه بما ليس فيه.
الشاهد األخير -الثامن من خصال القادياني السيئة : -لما كان القادياني
يعلم أنه كاذب في ادعائه للنبوة ،وأن هللا تعالى قد فضح كذبه ونفاقه؛ فإنه لم
يرتدع وظل مصرا على ضالله وكفره ونفاقه؛ ولكي يستر حاله ،ويستر
عوراته وفضائحه أصبح يدعي أن هللا أيده بآياته ،ونصره على خصومه.
من ذلك قوله"(( :إن ربى نصرني في كل مجال ،وكل من هب لمعاداتي
أسقطه هللا في الحضيض ")).
أقول :ذلك الزعم باطل جملة وتفصيال ،يُثير الضحك والتعجب والغثيان.
ألن الحقيقة خالف ذلك تماما ،فقد أثبتنا في كتابنا هذا بأدلة كثيرة جدا أن هللا
تعالى قد خذل الميرزا غالم أحمد القادياني خذالنا مهينا وفضحه فضائح
كثيرة جدا .منها أثبتنا بأقوال القادياني أنه كفر بدين اإلسالم ،عندما ادعى
النبوة ،وأشرك باهلل  ،وطعن في األنبياء ،وكفر المسلمين .ومن هذا حاله لن
ينصره هللا  .منها أن القادياني كان أفاكا دجاال ُمحرفا ،ومن هذا حاله لن
ينصره هللا .ومنها أننا أثبتنا باألدلة القطعية أن القادياني كان سارقا  ،فقد
سرق كالم ليس له ونسبه لنفسه وأدعى أن هللا أوحاه إليه ،وتحايل على
الناس وأكل أموالهم عندما ألف كتابه " براهين أحكدية" .ومنها أن وحيه
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ال مزعوم كان مم لوءا باألخ طاء ال شرعية والعلم ية والتاريخ ية واللغو ية،
فكانت أدلة قطعية على كذبه في ادعائه للنبوة .ومنها أن هللا تعالى كذّبه في
نبوءا ته ،آخر ها مع ال شيخ ث ناء هللا األمرت سري ،ف لم ي مت ال شيخ و مات
القادياني ،أماته هللا بالكوليرا على مرحاضه .وخالصة ذلك أن القادياني
كاذب في زعمه وهو يعلم بأنه كاذب  ،لكنه لم يرتدع وال رجع إلى رشده
رغم خذالن هللا له ،وظل يكذب على هللا ودينه ورسوله وعلى الناس إلى أن
مات.
وقبل إنهاء هذا المبحث أورد هنا اعتراضا ربما يعترض به علينا بعض
القاديانيين ،مفاده :لماذا تُنكرون على الميرزا القادياني كذبات صدرت منه
ربما خطأ أو إكراها ،وقد ذكر الرسول-عليه الصالة والسالم -أن النبي
إبراهيم هو أيضا كذب ثالث كذبات كما في الصحيح (( عن أبى هريرة أن
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال « :لم يكذب إبراهيم النبى عليه السالم
س ِقي ٌم [الصافات :
قط إال ثالث كذبات ،اثنتين فى ذات هللا قولهِ (( :إ ِنّي َ
ير ُه ْم َهذَا [األنبياء  . )) ]63 :وواحدة في شأن
 .))]89وقوله  ((:بَ ْل فَعَلَهُ َك ِب ُ
سارة فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة وكانت أحسن الناس فقال لها :إن هذا
الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك فإن سألك فأخبريه أنك أختي فإنك
أختي في اإلسالم فإني ال أعلم في األرض مسلما غيري وغيرك فلما دخل
أرضه رآها بعض أهل الجبار أتاه فقال له :لقد قدم أرضك امرأة ال ينبغي
لها أن تكون إال لك .فأرسل إليها فأتي بها فقام إبراهيم عليه السالم إلى
الصالة فلما دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يده إليها فقبضت يده قبضة شديدة
فقال :لها ادعي هللا أن يطلق يدي وال أضرك .ففعلت فعاد فقبضت أشد من
القبضة األولى فقال لها مثل ذلك ففعلت فعاد فقبضت أشد من القبضتين
األوليين فقال ادعي هللا أن يطلق يدي فلك هللا أن ال أضرك .ففعلت وأطلقت
يده ودعا الذي جاء بها فقال له  :إنك إنما أتيتني بشيطان ولم تأتني بإنسان
فأخرجها من أرضي وأعطها هاجر .قال فأقبلت تمشي فلما رآها إبراهيم
عليه السالم انصرف فقال لها :مهيم قالت خيرا كف هللا يد الفاجر وأخدم
خادما .قال أبو هريرة :فتلك أمكم يا بني ماء السماء. )).
أقول :أوال :إن أكاذيب القادياني ليست ثالثة وال عشرة وال أقل من ذلك
وإنما هي أكاذيب كثيرة جدا تُقدر باآلالف ،على اختالف أشكالها وأنواعها
مبثوثة في كتبه وإعالناته ورسائله .كما أن أكاذيبه ليست من المعاريض
أصال ،والمعاريض ليست كذبا ،وإنما هي تحتمل أكثر من وجه  ،قد تسمى
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كذبا تجوزا ال حقيقة ،ولهذا تُعرف بالمعاريض ،وهذا خالف الكذب ،الذي
يحمل وجها واحدا  .والقادياني في أكاذيبه لم يكن مضطرا وال ُمكرها على
قولها  ،وإنما كذبها قصدا وتعمدا وعن سابق إصرار لغايات خبيثة في
نفسه ،وانتصارا لنبوته وديانته الباطلتيّن .
ثانيا :إن إبراهيم-عليه السالم -لم يكذب ،والمواقف التي اتخذها ليست
س ِقي ٌم
كــذبا ،بــدليل المعطيــات والشــواهد اآلتيــة :أوال ،إن قولــه" ( ( ِإ ِنّي َ
[الصافات  ،)]89 :ليس كذبة  ،ألنه فعال كان مريضا نفسيا ال عضويا ،
بسبب كفر قومه وعنادهم وإصرارهم على تكذيبه والكفر باهلل .وسياق اآلية
يُثبت ما قلتُه ،وهوِ (( :إ ْذ قَا َل ِأل َ ِب ي ِه َوقَ ْو ِم ِه َماذَا ت َ ْعبُدُونَ أَئِ ْف ًكا آ ِل َهةً دُونَ َّن ِ
ظ َر ن ْ
ب ْالعَالَ ِمينَ فَنَ َ
ت ُ ِر يدُونَ فَ َما َ
س ِقي ٌم)(
ظنُّم ُك ْم ِب َر ّ ِ
َظ َرة ً فِي النُّم ُج ِ
وم فَقَا َل ِإ ِنّي َ
الصافات .)88-85 :فمن العادي جدا أن يكون إبراهيم-عليه السالم -سقيما
نفسيا بسبب عناد قومه .من ذلك مثال أن هللا تعالى وصف حال نبيه محمدا
ار ِه ْم ِإن لَّن ْم
في موقفه من كفار قريش ،فقال(( :فَلَعَلَّن َك بَ ِ
س َك َ
اخ ٌع نَّن ْف َ
علَى آث َ ِ
علَ ْي ِه ْم
يُؤْ ِمنُوا ِب َهذَا ْال َحدِي ِ
سفا ً [الكهــف ،) ) ]6 :و( (فَ َال ت َ ْذهَبْ نَ ْف ُ
س َك َ
ث أَ َ
س َرا ٍ
صنَعُونَ [فاطر  .))]8 :ونفس األمر ينطبق على
ع ِلي ٌم ِب َما يَ ْ
ت ِإ َّنن َّن َ َ
َح َ
كثير من الدعاة المخلصين في دعوتهم إلى هللا تعالى بسبب ما يرونه من
ظلم وانحرافات في بالد المسلمين.
ير ُه ْم َهذَا فَاسْأَلُو ُه ْم ِإن َكانُوا
ثالثا  :إن قول إبراهيم لقومه (( :بَ ْل فَعَلَهُ َك ِب ُ
نطقُونَ [األنبياء  )]63 :ليس كذبة  ،ألنه لم يقل لهم بأنه ليس هو الذي فعل
يَ ِ
ذلك بآلهتهم  ،وإنما اعترف بأنه هو الذي فعله بطريق غير مباشر .فهو
اعتراض متضمن بالضرورة في كالمه ،الهدف منه أقامة الحجة على قومه
وتوبيخهم وإيقاظ عقولهم مع االعتراف بأنه هو الذي فعل دلك بآلهتهم ألن
كبيرهم وال غيره يستحيل أن يفعل بهم ذلك .والشاهد على ذلك أيضا أن
قو مه فه موا الر سالة ج يدا ،لكن هم أ صروا ع لى الك فر ،و طالبوا بإحراق
إبراهيم عليه السالم ،ألنهم عرفوا بأنه هو الذي فعل ذلك بآلهتهم باعترافه
هو .وكالمنا هذا واضح بالنظر إلى الحادثة بأكملها كما في قوله تعالى:
ير ُه ْم َهذَا فَاسْأَلُو ُه ْم
ت فَعَ ْل َ
((قَالُوا أَأ َ ْن َ
ت َهذَا ِبآ ِل َهتِنَا يَا ِإب َْرا ِهي ُم قَا َل بَ ْل فَعَلَهُ َك ِب ُ
ِإ ْن َكانُوا يَ ْن ِطقُونَ فَ َر َجعُوا ِإلَى أ َ ْنفُ ِس ِه ْم فَقَالُوا ِإنَّن ُك ْم أ َ ْنت ُ ُم َّن
سوا
الظا ِل ُمونَ ث ُ َّنم نُ ِك ُ
ُون َّن ِ َما َال
ع ِل ْم َ
علَى ُر ُءو ِس ِه ْم لَقَ ْد َ
َ
ت َما َهؤ َُال ِء يَ ْن ِطقُونَ قَا َل أَفَت َ ْعبُدُونَ ِم ْن د ِ
ُون َّن ِ أَفَ َال ت َ ْع ِقلُونَ قَالُوا
يَ ْنفَعُ ُك ْم َ
ض ُّمر ُك ْم أ ُ ّ ٍ
ش ْيئًا َو َال يَ ُ
ف لَ ُك ْم َو ِل َما ت َ ْعبُدُونَ ِم ْن د ِ
ص ُروا آ ِل َهت َ ُك ْم ِإ ْن ُك ْنت ُ ْم فَا ِع ِلينَ (( األنبياء. ))68-62 :
َح ِ ّرقُوهُ َوا ْن ُ
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رابعا :أما قول إبراهيم عليه السالم لزوجته(( :إن هذا الجبار إن يعلم
أنك امرأتي يغلبني عليك فإن سألك فأخبريه أنك أختى فإنك أختي فى
اإلسالم .)) ..فهذا ليس كذبا ،وهي فعال أخته في اإلسالم  ،وتصرفه هذا هو
من الذكاء والفطنة، ،وقوله يندرج ضمن المعاريض  ،وهي ليست بحرام
لمن كان في حاجة إليها .وقد وضع البخاري في صحيحه بابا عنوانه:
المعاريض مندوحة عن الكذب ،واورد شواهد على ذلك.
خامسا :إن هللا تعالى وصف نبيه إبراهيم بالصدق فقالَ (( :وا ْذ ُك ْر فِي
صدِّيقا ً نَّن ِبيّا ً [مريم  ،)]41 :فإبراهيم ليس صادقا فقط
ْال ِكتَا ِ
يم ِإنَّنهُ َكانَ ِ
ب ِإب َْرا ِه َ
بل كان صديقا .ومن هذا حاله ال يُمكن أن يكذب ،وتلك المواقف التي
ذكرها الحديث ليست كذبا  ،وال يصح وصفها بذلك .وبما أن األمر كما
بيناه ،فالظاهر والراجح أن احد رواة الحديث أخطأ عندما عبر عن الحديث
بكالمه ،فوصف تلك المواقف بالكذب .بحكم أنه روى الحديث بالمعنى ال
باللفظ
وبذلك يتبين أن تلك المواقف ليست كذبا ،وال يصح التذرع بها للدفاع
عن القادياني الدجال الذي كان يتعمد الكذب على هللا ودينه ورسوله وعلى
أصحابه وعلى الناس.وأكاذيبه كثيرة جدا وليست من المعاريض أصال ،بل
هي من الكذب المكشوف المفضوح عن سابق إصرار وترصد.
وختامــا لهــذا الفصــل -الثالــث -تبيــن مــن نقضــنا للقاديانيــة باألدلــة
األخالقية ،أن القادياني كان كاذبا في نبوءاته ،وانه كذب عمدا على هللا
ورسوله وعلى الناس ،وانه اتصف أيضا بخصال سيئة أخرى كالنفاق
والغش والخداع والسفسطة .فتبين من كل ذلك أن القادياني لم يتصف وال
بصفة أخالقية حسنة واحدة من صفات األنبياء والصالحين  ،وإنما اتصف
بخصال معظمها سيئة تُثبت قطعا أنه كان كاذبا في ادعائه للنبوة ،وأنه
يستحيل أن يكون نبيا بأي شكل من األشكال ،وال يُمكن أن تكون ديانته
ديانة إلهية ،وال صحيحة.
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الفصل الرابع
األدلة العلمية على بطالن النبوة القاديانية
أوال :سرقات القادياني العلمية تنقض نبوته المزعومة :
ثانيا :أخطاء القادياني العلمية تنقض نبوته المزعومة:
ثالثا :تناقضات ومستحيالت القادياني تنقض نبوته المزعومة :
رابعا :منهج االستدالل عند القادياني ينقض نبوته المزعومة:
خامسا :مصير مزاعم وشبهات القادياني في ادعائه للنبوة:
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األدلة العلمية على بطالن النبوة القاديانية
تتعلق األدلة العلمية التي ننقض بها إدعاء الميرزا القادياني للنبوة
بالمواضــيع الــتي تناولهــا وتضــمنت أخطــاء وتحريفــات وأباطيــل علميــة
متنوعة ،موزعة على عدة علوم حسب استخدام القادياني لها ،منها الشواهد
العلمية اآلتية:
أوال :سرقات القادياني العلمية تنقض نبوته المزعومة :
زعم القادياني أن هللا أوحى إليه وحيا بحكم أنه نبي ورسول وصاحب
شريعة حسب زعمه .هذا الوحي المزعوم ليس كالما إلهيا انزله هللا عليه،
وإنما هو كالم ليس كالمه ،وإنما هو كالم سرقه وانتحله ونسبه إلى نفسه،
بدعوى أن هللا أنزله عليه.وفعله هذا يندرج ضمن السرقات العلمية من
جهة؛ وهي أدلة علمية قطعية تُثبت من جهة أخرى أن القادياني سارق،
والنــبي ال يكــون ســارقا ،فالقاديــاني يســتحيل أن يكــون نبيــا .وقــد ســرق
القادياني معظم وحيه المزعوم من القرآن الكريم  ،وسرق قسما آخر من
األحاديث النبوية ،وقسما آخر من كتب اللغة واألدب ،وقسما آخر من
مصادر أخرى متفرقة ،وتفصيل ذلك فيما يأتي:
أوال :سرقات القادياني من القرآن الكريم:
سرق ال ميرزا القاد ياني م ئات ورب ما آالف اآل يات القرآن ية آ خذها
متفرقات و ُمكررات من مختلف سوره ،وانتحلها ونسبها لنفسه بدعوى أن
هللا أوحاها إليهِ .ق سم منها سرقه كما هو دون تصرف ،وقسم آخر حرفه
بالزيادة أو النقصان ،وأخلط القسمين بأقواله ونصوص أخرى سرقها من
كتب اللغة واألدب وغيرها.وتُمثل اآليات القرآنية التي سرقها معظم وحيه
المزعوم ،وفعله هذا جريمة علمية بميزان الشرع والعقل والقتل ،من فعله
فهو سارق كذاب مجرم يجب أن يُعاقب بأشد العقاب.ومن يسرق آيات
القرآن الكريم وينسبها لنفسه فهو ضال كافر منافق زنديق دجال ،وال يُمكن
أن يكون نبيا ،وال مسلما ،وال إنسانا شريفا.
وال شك أن سرقة القادياني للقرآن الكريم هو عمل شيطاني من دون شك
من جهة ،وهو فعل إجرامي مكشوف مفضوح ،وكاشف عن شخصية
القادياني الدنيئة والخبيثة من جهة أخرى .هو كذلك ألنه ال يصح وال يحق
له أن يسرق القرآن وينسبه لنفسه ،ألن القرآن وحي إلهي أنزله هللا تعالى
على نبيه خاتم األنبياء محمد بن عبد هللا عليه الصالة والسالم؛ فال يحق
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للقادياني وال لغيره أن يسرق القرآن وينسبه لنفسه .ومن يفعل ذلك فهو
سارق وكذاب ومجرم وعمله باطل ومكشوف ولن يكون وحيه .وعليه
قالقادياني عندما سرق القرآن فلن يصبح القرآن وحيه مهما سرق ،وعمله
هذا لن يُ غير من الحقيقة شيئا وهي أن القرآن انزله هللا تعالى على نبيه
مح مد عل يه ال صالة وال سالم ،ول يس ع ند القاد ياني إال ال سرقة .واآل يات
القرآنية الكثيرة التي سرقها القادياني ستبقى آيات قرآنية مسروقة ولن
تصبح وحيه المزعوم.
ومن يسرق القرآن كما فعل القادياني ،فال يُمكن أن يصبح القرآن وحيه،
ألن الذي جاء به هو خاتم األنبياء محمد عليه الصالة والسالم  ،فال نبي
بعده ،والقرآن هو خاتم الكتب السماوية فلن يأتي بعده كتاب إلهي آخر.
فالقادياني كاذب سارق فيما ادعاه.
ومن يسرق القرآن كما فعل القادياني ونسبه لنفسه فلن يكون نبيا  ،ألن
النبي ال يسرق ،ولو كان نبيا حقا ما سرق وحي غيره  ،وإنما يأتي بوحي
جديد؛ وبما أن القادياني سرق القرآن ولم يأت بوحي جديد فهو سارق
وليس نبيا وال يُمكن أن يكون نبيا.
وال شك أن سرقة القادياني للقرآن الكريم وانتحاله وزعمه بأن هللا أوحاه
إليه هو دليل قطعي على انه سارق ِلص كاذب وليس نبيا ،ألن هللا تعالى
أخبرنا أن القرآن كتاب واحد ُمحكم حكيم ال يأتيه الباطل أبدا .وبسرقات
القادياني آليات القرآن قد أقام األدلة القطعية على نفسه بأنه لم يكن يحتكم
إلى شرع ،وال عقل ،وال علم وإنما كان يحتكم في سرقاته هواه وشيطانه .
وبما أن القادياتي سرق مئات اآليات بل ربما اآلالف من القرآن ونسبها
لنفسه فهو قد سرقها وحرفها من مواضعها وأدخل فيها ما ليس منها ،وهذا
فعل شيطاني قادياني إجرامي وليس فعال إلهيا .فال يُمكن أن يحرف هللا
كتابه ،ويفعل فيه تلك األفاعيل ،وقد تعهد بحفظ كتابه العزيز.
وب عد ت لك الم قدمات ال ضرورية ،أورد في ما يأتي شواهد من سرقات
القادياني آليات قرآنية من باب التمثيل ال الحصر .فال أ ُكثر منها ألنها
ظاهرة البطالن ،والقادياني سرقها وانتحلها وتالعب بها بعدما أخرجها من
مواضعها وسورها  ،وتصرف في بعضها  ،ثم أخلطها بكلمات أخرى.
أذكر منها الشواهد اآلتية:
الشاهد األول :زعم القادياني أن هللا أوحى إليه وحيا  ،هذا نصه:
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أقول :أنظر وتدبر وتعجب مما فعله القادياني األفاك السارق!!!!  .أوال،
واضح من فعله  ،أنه سرق البسملة ،وآيات متفرقات من عدة سور،منها
آيات سرقها كما هي ،وأخرى تصرف فيها بالزيادة والنقصان .وهو بذلك
الفعل اإلجرامي قد جمع بين الكذب والسرقة ،والغش والخداع ،والنفاق
والتحريف ،بل والكفر بالقرآن الكريم ونبيه الذي جاء به ،والكذب على هللا
تعالى الذي أنزل قرآنه على نبيه الخاتم محمد بن عبد هللا عليه الصالة
والسالم .ومن يفعل ذلك فهو كاذب وكافر بدين اإلسالم ويستحيل أن يكون
نبيا.
ثانيا :إن القادياني بعدما سرق تلك اآليات القرآنية ،لم يكتف بسرقتها
وتحريفها بعدما أخرجها من مواضعها وسورها وانتحلها ،وإنما ألحق بها
كالما ليس قرآنا  ،اختلقه أو سرقه من غيره ،هو قوله " :يا أحمد بارك هللا
فيك ...كل بركة من محمد صلى هللا عليه وسلم فتبارك من علّم وتعلّم "..
ومن اآليات التي حرفها بالسرقة وتصرف فيها قوله (( :قل إن افتريته
فعلي أجرام شديد)) ،و هي في القرآن الكريم ((أ َ ْم يَقُولُونَ ا ْفت َ َراهُ قُ ْل إِ ِن
امي َوأَنَا ْ بَ ِري ٌء ِ ّم َّنما ت ُ ْج َر ُمونَ [هــود  ،) ) ]35 :فحــذف
ا ْفت َ َر ْيتُهُ فَعَلَ َّري ِإ ْج َر ِ
حرف الياء ،وزاد " شديد".ومنها قوله (( :قل إني أمرت وأنا أول المؤمنين
)) ،أخذه وركبه من آيتين ،وزاد كلمة أخرى ،هما(( :قُ ْل ِإ ِنّي أ ُ ِم ْرتُ أ َ ْن
يك لَهُ َو ِبذَ ِل َك أ ُ ِم ْرتُ
أ َ ْعبُدَ َّن َ ُم ْخ ِل صا ً لَّنهُ الدِّينَ [الزمر  ،))]11 :و((الَ ش َِر َ
َوأَنَا ْ أ َ َّنو ُل ْال ُم ْس ِل ِمينَ [األنعام  ، )) ]163 :ثم وضع كلمة" المؤمنين مكان "
المسلمين" .
ذلك الفعل هو تالعب وتحريف من دون شك ،ومن يحرف كالم هللا
تعمدا كالقادياني ثم ينتحله ،فهو ضال مضل كافر منافق.
ثالثا :إن مما ترتب عن سرقة القادياني لتلك اآليات القرآنية وانتحالها أنه
ظ هر في ها تف كك وعـدم انسـجام  ،م ما يزيـد فـي فضـحه وإبطـال وحيـه
المزعوم .منها إن سرقته لقوله تعالىِ (( :لتُنذ َِر قَ ْوما ً َّنما أُنذ َِر آبَا ُؤ ُه ْم [يس :
 )) ]6ال ينطبق على القادياني أبدا وإنما ينطبق على الني محمد مع قومه،
وأما القادياني الذي زعم أن الوحي نزل عليه فإن قومه كانوا مسلمين مع
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أبائهم وجاءهم النذير بمجيء اإلسالم ولذلك آمنوا وكانوا مسلمين .فالوحي
الذي زعم القادياني نزل عليه مخالف للواقع ،وإنما سرقه القادياني ووضعه
مع اآليات األخرى وألصقه بها حسب هواه .فكان هذا دليال دامغا على كذبه
يُضاف إلى األدلة القطعية األخرى.
ومنها أيضا إن سرقة القادياني لقوله تعالىَ (( :وقُ ْل َجاء ْال َح ُّمق َوزَ هَقَ
اط َل َكانَ زَ ُهوقا ً [اإلسراء  ))]81 :هو دليل ضد القادياني،
اط ُل ِإ َّنن ْالبَ ِ
ْالبَ ِ
ألنها ال تنطبق عليه وال على وضعه ،وإنما على ما جاء به النبي محمد
عليه الصالة والسالم جاء بالوحي ونصره هللا على المشركين وأهل الكتاب
وأظهر دينه على الدين كله .لكن هذا ال ينطبق على القادياني ودينه ووحيه
الم كذوبين الم سروقيّن .و لم يأت أي حق مع القاد ياني ،ألن ال حق و هو
اإلسالم وكان موجودا ،والقادياني جاء بالباطل والكذب والنفاق والتحريف؛
فتلك اآلية هي نقض لمزاعمه وفضح ألكاذيبه ونفاقه وتحريفه .ومن جهة
أخرى فمن من المؤكد قطعا أن القادياني جاء بالكفر والضالل ،ولم يأت
بالحق ،وإنما كذب على الحق وعمل على تحريفه قصدا وتعمدا .ومن
المؤكد أيضا أن القادياني لم ينتصر ،وخذله هللا تعالى على جميع المستويات
حتى أماته بالكوليرا على مرحاضه .فأين الحق الذي جاء به وانتصر؟؟!!،
وأين الباطل الذي زهق؟؟!!!! .لم يحدث ذلك أصال ،فقد بقي اإلسالم وهو
الحق قائما منتصرا ،وزهق الباطل الذي جاء به القادياني .فتلك اآلية تشهد
بنفسها أن القادياني كما سرقها وأخرجها من موضعها فقد وضعها في غير
مكانها ففضحته وأصبحت ضده ،وبينت أنه كاذب محرف وليس نبيا وال
مسلما وال إنسانا شريفا.
ومن ها أي ضا أ نه ال ي صح شرعا وال ع قال قول القاد ياني في وح يه
المزعوم " كل بركة من محمد صلى هللا عليه وسلم فتبارك من علم وتعلم"
 .قوله هذا باطل شرعا ألن البركات ليست من عند محمد وإنما هي من
عند هللا ،ألن الفضل والبركات من عنده سبحانه وليست من عند احد من
البشر وال من األنبياء وال من غيرهم من المخلوقات .قال تعالى (( :قُ ْل ِإ َّنن
ع ِليـ ــ ٌم [آل عمـــران :
ْالفَ ْ
ض َل ِبيَ ِد ّ ِ يُؤْ تِيـ ــ ِه َمن يَشَا ُء َو ّ ُ َوا ِس ٌع َ
ض ِل ْالعَ ِظ ِيم [آل عمران :
ص ِب َر ْح َمتِ ِه َمن يَشَا ُء َو ّ ُ ذُو ْالفَ ْ
،))]73و((يَ ْخت َ ُّم
ض ِل ْالعَ ِظ ِيم [الجمعة :
ض ُل َّن ِ يُؤْ تِي ِه َمن يَشَا ُء َو َّن ُ ذُو ْالفَ ْ
 ،)) ]74و((ذَ ِل َك فَ ْ
ار َك فِي َها َوقَد ََّنر فِي َها أ َ ْق َوات َ َها فِي
ي ِمن فَ ْوقِ َها َوبَ َ
، ))]4و(( َو َجعَ َل فِي َها َر َوا ِس َ
سائِ ِلينَ [فصلت .))]10 :
س َواء ِلّل َّن
أ َ ْربَعَ ِة أَي ٍَّنام َ
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وبذلك يتبين قطعا أن القادياني سرق آيات قرآنية كثيرة ،ثم انتحلها
ونسبها إلى نفسه ،وفِعله هذا باطل ،ولن يجعله نبيا ،وإنما أظهر مكره
وخبثه وكفره ونفاقه وضالله من جهة ،وبسرقته للقرآن يكون قد حرف
آياته وتالعب بها حسب هواه من جهة أخرى .فدل ذلك على أنه كاذب
ومحرف ومخادع ،ويستحيل أن يكون نبيا .
الشاهد الثاني -من سرقات القادياني للقرآن الكريم :-زعم أن هللا أوحى
إليه فقال له ((:أنت من مائنا وهم من فشل .الحمد هلل الذي جعلك المسيح
بن مريم  ،وعلمك ما لم تكن تعلم .قالوا أنى لك هذا ؟ ،قل هو هللا عجيب...
ال يُسـأل ع ما يف عل وهـم يُسـألون  . . .إنـي مع الرسـول أقـوم ،وأفطـر،
وأصوم...ولن أبرح األرض إلى يوم الوقت المعلوم.)) ...
أقول :واضح من كالم ذلك الكذاب المحرف أنه سرق آيات قرآنية ،
وبعضها تصرف فيه حسب هواه ،ثم ألحق بها كالما آخر زائفا باطال ،وكل
ذلك يشهد عليه بالكفر والزندقة ،والنفاق والتحريف والخداع .ألنه أوال  ،إن
علَّن َم َك َما لَ ْم ت َ ُك ْن ت َ ْعلَ ُم َو َكانَ فَ ْ
ض ُل ّ ِ
اآليات التي سرقها من القرآن هيَ (( :و َ
ع ِظيما ً [النساء  ،)) ]113 :و(( قَا َل يَا َم ْريَ ُم أَنَّنى لَ ِك هَـذَا قَالَ ْ
ت ُه َو ِم ْن
علَي َْك َ
َ
ِعن ِد ّ ِ َّن
ب [آل عمران  ،))]37 :لكن هذه
سا ٍ
إن ّ َ يَ ْر ُز ُق َمن يَشَا ُء ِبغَي ِْر ِح َ
ع َّنما
اآلية وردت عند القادياني بضمير المذكر " أنى َ
لك "  .و(( َال يُسْأ َ ُل َ
يَ ْفعَ ُل َو ُه ْم يُسْأَلُونَ [األنبياء . ))]23 :
وأما قول القادياني " ولن أبرح األرض إلى يوم الوقت المعلوم،"))...
ف فَلَ ْن
فقد سرقه وركبه من آيتين  ،هماَ (( :و ِمن قَ ْب ُل َما فَ َّنرطت ُ ْم ِفي يُو ُ
س َ
ى يَأْذَنَ ِلي أَبِي أ َ ْو يَ ْح ُك َم ّ ُ ِلي َو ُه َو َخي ُْر ْال َحا ِك ِمينَ [يوسف
أ َ ْب َر َ
ح األ َ ْر َ
ض َحت َّن َ
،))]80 :و((قَا َل فَإِنَّن َك ِمنَ ْال ُم ْن َ
وم )(الحجر:
ظ ِرينَ إِلَى يَ ْو ِم ا ْل َو ْق ِ
ت ا ْل َم ْعلُ ِ
.)) 37-38
ثانيا :من أباطيل وحي القادياني المزعوم المختلق أنه كما سرق آيات
قرآنية وحرفها قفد ألحق بها أباطيل زادت في فضحه وزندقته والتأكيد على
أنه كاذب محرف منافق  ،كقوله " . :إني مع الرسول أقوم ،وأفطر ،وأصوم
تجوزا وال مجازا ،ألنه ُك فر باهلل
" .قوله هذا ال يصح قوله حقيقة وال ّ
وشرك به ،وزندقة مكشوفة .أليس من الجنون قول ذ لك الكالم الباطل
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والتافه؟ ،أليس قوله ظاهر البطالن ،بحكم أن هللا تعالى ال يُ شبه مخلوقاته
ير
ْس َك ِمثْ ِل ِه َ
ش ْي ٌء َو ُه َو ال َّن
ص ُ
س ِمي ُع البَ ِ
في ذاته وال في صفاته.قال تعالى(( :لَي َ
[الشورى.))]11 :
ومنها قوله " :أنت من مائنا وهم من فشل" .وزعمه هذا هو أيضا كفر
وزندقة ويُ ثير التقزز والغثيان واالشمئزاز ،ويدل قطعا على أن القادياني
تجوزا ً وال
كاذب كافر زنديق .ألن ذلك الكالم ال يصح قوله حقيقةً وال ّ
ير
ْس َك ِمثْ ِل ِه َ
ش ْي ٌء َو ُه َو ال َّن
ص ُ
س ِمي ُع البَ ِ
مجـازا! ،بح كم أن هللا ت عالى ( ( :لَي َ
[الشورى . )) ]11 :
ومنها قوله " :الحمد هلل الذي جعلك المسيح بن مريم " .هذا مستحيل
شرعا وعقال وال يقوله إال مجنون  ،أو جاهل  ،أو زنديق صاحب هوى قاله
وتصوره يكفي للحكم ببطالنه ،وال يُمكن
لغايات في نفسه .وهو باطل قطعا
ّ
أن يحدث ألنه تناقض صارخ صريح .ألن المسيح ابن مريم عليه السالم
إنسان بذاته وصفاته  ،ونبي من أنبياء هللا أكمل نبوته وله زمان ومكان
ظهر فيهما .والقادياني هو أيضا إنسان بذاته وصفاته وبزمانه ومكانه،
فنحن هنا أمام شخصيتين وليس أمام شخص واحد ،وعليه فيستحيل قطعا
أن يكون القادياني هو المسيح ،ويستحيل أن يقول هللا تعالى ذلك الكالم
الباطـل والمســتحيل؛ وإنمـا هــو مـن أكاذيــب القاديــاني وجنونياتــه أختلقهـا
انتصارا لهواه وشيطانه .والدليل على ذلك أيضا أن القادياني نفسه سبق أن
أوردنا كالما له زعم فيه أن يوجد مسيحان :مسيح بني إسرايل ،ومسيح
المسلمين.وهنا يرد المسيح على نفسه بباطل لنقض باطل آخر قاله  ،وفي
األمرين لم يخرج من الباطل والتناقض.
ومنها زعم القادياني أن هللا قال له (( :وعلمك ما لم تكن تعلم ))،
بغض النظر عن أن ذلك القول هو آية كريمة سرقها القادياني ،فإن معناها
باطل ألنها ال تصدق عليه ،وهو افتراء مكشوف على هللا تعالى .فلو أن هللا
تعالى علّم القادياني ما لم يكن يعلم ،ما ادعى النبوة ،ولما كذب على هللا
ورسوله وعلى الناس ،ولما وقع في أخطاء شرعية وعلمية وتاريخية كثيرة
كما بيناه في كتابنا هذا .فالقادياني سرق تلك اآلية ،وكذب بها على هللا
وعلى الناس .وهذا زعم باطل قطعا ،ألنه لو أن هللا علمه ما خالف القرآن
وال سرقه ونسبه إليه .
تلك الضالالت والكفريات والشركيات القاديانية ،إذا أضفناها إلى سرقات
القادياني للقرآن وتحريفه له  ،فإنه يتبين قطعا أن القادياني كاذب ،ولم يوح
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هللا إليه شيئا ،وإنما هو الذي كذب على هللا تعالى وعلى الناس ،وزعم انه
نبي يُوحى إليه.
الشاهد الثالث :زعم القادياني أن هللا خاطبه بكالم أنزله عليه ،فكان مما
قاله له  (( :أنت مني بمنزلة ولدي .أنت مني بمنزلة ال يعلمها الخلق .نحن
أولياؤكم في الحياة الدنيا واآلخرة. . )) .
أقول :جمع القادياني في كالمه بين السرقة والشرك باهلل والكذب عليه
وتحريف كتابه؛ فشهد بذلك على نفسه بأنه ضال سارق محرف كذاب.
وتفصيل ذلك أنه سرق جزءا ُ من آية قرآنية وانتحله ،وحذف منه حرف"
في" هي قوله تعالى(( :ن َْح ُن أ َ ْو ِليَا ُؤ ُك ْم ِفي ْال َحيَا ِة الدُّم ْنيَا َو ِفي ْاآل ِخ َر ِة َولَ ُك ْم ِفي َها
عونَ [فصلت .))]31 :
س ُك ْم َولَ ُك ْم ِفي َها َما تَدَّن ُ
َما ت َ ْشت َ ِهي أَنفُ ُ
وحرف جزءا من آية ،ثم ألحقه بكالم
واضح من ذلك أن القادياني سرق
ّ
فاسد من كالم البشر ،وهذا تحريف آخر .فقد ألحقه بشرك مفضوح ،وكالم
فج قبيح ،عندما قال(( :أنت مني بمنزلة ولدي)) قوله هذا ال يصح قوله
ً
مجاز .وقوله شرك وزندقة ،وكذب مفضوح على هللا
تجوزا ً وال
حقيقة وال ّ
تعالى .وهو سبحانه القائلَ (( :وقُ ِل ْال َح ْمدُ ِ ّ ِ الَّنذِي لَ ْم يَت َّن ِخ ْذ َولَدا ً َولَم يَ ُكن لَّنهُ
ش َِر ٌ
ي ِ ّمنَ الذُّم َّنل َو َك ِبّ ْرهُ ت َ ْكبِيرا ً [اإلسراء ]111 :
يك فِي ْال ُم ْل ِك َولَ ْم يَ ُكن لَّنهُ َو ِل ٌّي
لر ْح َم ِن أَن يَت َّن ِخذَ َولَدا ً [ مريم ،)) ]92 :و((لَ ْم يَ ِل ْد َولَ ْم يُولَ ْد
،و(( َو َما يَنبَ ِغي ِل َّن
[اإلخالص .)) ]3 :وال شك أن من يسرق القرآن ويُحرفه ،ويُلحق به
شركيات وكفريات البشر يستحيل أن يكون نبيا ،وال أن ينزل عليه وحي
إلهي ،وإنما هو في كل ذلك كاذب منافق كافر بدين هللا تعالى .هو كذلك ألنه
ي ستحيل أن م سلما صادقا يدعي الن بوة ،وي سرق ال قرآن ال كريم وينتح له
وينسبه لنفسه!!!!
ال شاهد الرابع :عندما أدعى القادياني أن أصله من ال فرس خالف
المعروف بأنه من أسرة مغولية  ،زعم أنه هللا أخبره بذلك ،فكان مما قاله له
حسب زعمه (( :إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل هللا رد عليهم رجل من
فارس  .شكر هللا له.))...
أقول :واضح من كالمه أنه جمع فيه جزءا ً ورد في عدة آيات منها قوله
ضالَالً بَ ِع يدا ً
ضلُّمواْ َ
سبِي ِل ّ ِ قَ ْد َ
صدُّمواْ َ
عن َ
سبحانه( ( :إِ َّنن الَّنذِينَ َكفَ ُرواْ َو َ
[النساء  ،))]167 :ثم ألحق به باقي كالمه .فالقادياني سرق جزءا من
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اآلية ،وأخرجه من موضعه وسورته وانتحله ونسبه لنفسه وكذب به على
هللا تعالى عندما زعم أن هللا أوحاه إليه!!!! .ثم حرفه عندما أخرجه من
سياقه ،والحق به كالما بشريا .وفعله هذا كذب ونفاق وزندقة ،وكفر بدين
اإلسالم ،والجزء الذي سرقه ينطبق على القادياني انطباقا تاما .فهو بذلك
الفعل وغيره من أفعاله الشيطانية قد كفر وصد عن سبيل هللا ،وضل ضالال
بعيدا .إنه سرق جزءا من تلك اآلية وهي تنطبق عليه انطابقا تاما ،لكنه لم
يرتدع وأصر على ضالله إتباعا لهواه وشيطانه وأسياده اإلنجليز .
الشاهد الخامس  :عندما تكلم القادياني عن نبوءة زواجه بمحمدي
بيغوم ،وبعدما رفض والدها وتزوجت شخصا آخر كان مما قاله (( :ثم
توجهت في تلك األيام إلى هللا تعالى للمزيد من االستيضاح ،فعلمت أن هللا
تعالى قد قدر أن يزوج تلك البنت مني في النهاية بعد إزالة كل العوائق ،
ويجعل المل حدين م سلمين  ،ويهدي الضالين  .واإللهام ا لذي تلقي ته بهذا
الصدد هو كالتالي ( كذبوا بآياتنا وكانوا بها يستهزئون  ،فسيكفيكهم هللا ،
ويردها اليك  ،ال تبديل لكلمات هللا  ،أن ربك فعال لما يريد.أنت معي و أنا
معك  .عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا)).
أ قول :وا ضح من كالم القاد ياني أ نه سرق أجـزا ًء من خ مس آ يات
متفرقات ،وانتحلها ونسبها لنفسه  ،ثم ألحق بها كالما بشريا حسب هواه
ساؤُوا
زعم أن هللا أوحاه إليه .وتلك اآليات هي(( :ث ُ َّنم َكانَ َ
عاقِبَةَ الَّنذِينَ أ َ َ
ت َّن ِ َو َكانُوا بِ َها يَ ْست َ ْه ِزئُون [الروم ،)) ]10 :و((فَإِ ْن
سوأَى أَن َكذَّنبُوا بِآيَا ِ
ال ُّم
سيَ ْك ِفي َك ُه ُم ّ ُ
ق فَ َ
آ َمنُواْ بِ ِمثْ ِل َما آ َمنتُم بِ ِه فَقَ ِد ا ْهتَدَواْ َّنوإِن ت َ َولَّن ْواْ فَإِنَّن َما ُه ْم فِي ِشقَا ٍ
س ِمي ُع ْالعَ ِل ي ُم [البقرة ،))]137 :و((لَ ُه ُم ْالبُ ْش َرى فِي ْال َح ياةِ الدُّم ْنيَا َوفِي
َو ُه َو ال َّن
ت ّ ِ ذَ ِل َك ُه َو ْالفَ ْو ُز ْالعَ ِظي ُم [يونس ،))]64 :و(( َو ِمنَ
اآلخ َرةِ الَ ت َ ْبدِي َل ِل َك ِل َما ِ
ِ
سى أَن يَ ْبعَث َ َك َرب َُّمك َمقَا ما ً َّنم ْح ُمودا ً [اإلسـراء :
اللَّن ْي ِل فَت َ َه َّنج ْد ِب ِه نَافِلَةً لَّن َك َ
ع َ
ض ِإالَّن َما شَاء َرب َُّمك ِإ َّنن
،))]79و((خَا ِلدِينَ فِي َها َما دَا َم ِ
ت ال َّن
س َم َاواتُ َواأل َ ْر ُ
َرب ََّنك فَعَّنا ٌل ِلّ َما يُ ِريدُ [هود .))]107 :
إنه سرق تلك اآليات وحرفها وتالعب بها ،وألحقها بكالم البشر .وهذا
فعل باطل وإجرامي وافتراء على هللا والناس ال يفعله إال أفاك أثيم .ومما
يؤيد ذلك أيضا ويشهد على أنه كاذب وأن هللا تعالى قد فضحه وكذّبه  ،أن
تلك النبوءة المزعومة لم تتحقق ،فقد سبق أن بينا أن القادياني لم يتزوج
بت لك المرأة بكرا وال ثيبا وال مات زوجها كما تنبأ .وبما أن هللا تعالى
يستحيل أن يتخلف وعده كما بيناه سابقا ،فإن عدم تحققها هو دليل قطعي
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بأن القادياني كاذب كذاب ،وسارق سراق فيما زعمه وافترى به على هللا
تعالى.
كما أن من شواهد تكذيب هللا للقادياني فيما زعمه سابقا وفيما سرقه من
القرآن الكريم ،أنها تنطبق عليه ذما وتكفيرا وخذالنا وليست في صالحه
أصال .من ذلك أن القادياني كان من الذين كذّبوا بآيات هللا واستهزؤوا بها
سرقة وتحريفا وتالعبا .ومنها أن هللا تعالى تكفل بفضح وكشف وخذالن
القادياني في كل مراحل حياته حتى أماته بالكوليرا على مرحاضه .ومنها
أن هللا ت عالى لم يُ غير كال مه وال سننه في تعام له مع الك فار وال ضالين
كالقادياني وأمثاله ،فقد أمهله ولم يُهمله ثم أخذه أخذ عزيز مقتدر .ومنها أن
هللا تعالى لم ينصر القادياني وال سيبعثه مقاما محمودا.ألن المؤكد أن هللا قد
خذل القادياني بكثرة أكاذيبه وتحريفاته ،وبعدم تحقق نبوءاته ،وبسرقته من
القــرآن الكــريم والحــديث وكتــب هللا واألدب.وبكــثرة أخطائــه الشــرعية
والعلمية ،وخيانته هلل ورسوله والمسلمين ،ومواالته ألسياده اإلنجليز .فاهلل
تعالى فضح القادياني بتلك اآليات التي سرقها وبتلك النبوءة المزعومة.
وهذا يعني قطعا أن القادياني كاذب في ادعائه للنبوة والوحي ،ألن النبوة قد
ُختمت ووحيه المزعوم سرق معظمه من القرآن الكريم ونسبه لنفسه.
الشاهد السادس :زعم القادياني أن مما أنزل هللا عليه في سنة 1892م
قوله (( :عفا عنك ِل َم أذنت لهم.إنما أمرك إذا أردت لشيء أن تقول له كن
فيكون.أنت بنا ُملحق .إنما أمرك إذا أردت لشيء أن تقول له كن فيكون.
آتيك غدا .جاءك ربك األعلى .أنت بنا ُملحق.)) ...
أقول :واضح من زعمه أنه سرق آيتين من القرآن الكريم ،األولى سرق
نت لَ ُه ْم َحتَّنى يَتَبَيَّننَ لَ َك
نك ِل َم أ َ ِذ َ
ع َ
عفَا ّ ُ َ
منها جزءاً ،هي قوله تعالىَ (( :
صدَقُواْ َوت َ ْعلَ َم ْال َكا ِذ ِبينَ [التوبة  . ))]43 :والثانية سرقها وتصرف فيها
الَّنذِينَ َ
ووجهها حسب هواه  ،فعكسها وجعلها تنطبق عليه ال على هللا سبحانه
شيْئا ً أ َ ْن يَقُو َل لَهُ ُك ْن فَيَ ُك ُ
ون [يس ]82 :
وتعالى ،وهيِ (( :إنَّن َما أ َ ْم ُرهُ ِإذَا أ َ َرادَ َ
)) ،فجاء المنافق الكذاب المحرف  ،وجعلها هكذا (( :إنما أمرك إذا أردت
لشيء أن تقول له كن فيكون)) وكررها عدة مرات في كالمه ذكرنا منها
مرتين فقط.
والشك أن ذلك الفعل هو دليل قطعي على أن القادياني كاذب وسارق
ومحرف ،وضال مضل زنديق ،تعمد الكذب على هللا تعالى وعلى الناس.إنه
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سرق آيتين من القرآن ثم حرفهما من جهتيّن :األولى انه أخرجهما من
مو ضعهما وو ضعهما في مو ضع ال ي صح وال يل يق وأل حق به ما كال ما
بشريا.والثانية أنه عندما سرق اآلية الثانية حرفها عندما أدخل فيها ما ليس
منها ،وع ندما عكس معنا ها وجعلها خا صة به بعدما كا نت في األ صل
خاصة باهلل تعالى ،فهو سبحانه الوحيد الذي يتصف بتلك الصفة ،ويستحيل
أن يصبح المخلوق متصفا بصفة من صفات هللا تعالى .إن زعم القادياني
بأنه أصبح متصفا بتلك الصفة هو من جنونياته وضالله وتلبيسات شيطانه.
والشك أنه كاذب و ُمحرف فيما قاله وفعله  ،بل وكافر بدين اإلسالم  ،وألنه
وصف نفسه بصفة ال يصح أن يتصف بها إال هللا تعالى .ألنه يستحيل أن
شيْئا ً أ َ ْن يَقُو َل لَهُ ُك ْن
يصبح اإلنسان متصفا بصفة (((( ِإنَّن َما أ َ ْم ُرهُ ِإذَا أ َ َرادَ َ
فَيَ ُك ُ
ون [ يس  .))]82 :فيستحيل أن يصبح القادياني أو غيره متصفا بتلك
الصفة ،ألن المخلوق ال يُمكن أن يتصف بها بحكم انه مخلوق وليس خالقا.
وهللا تعالى كما وصف نفسه بتلك اآلية فقد أكد على أن اإلنسان ال يخلق ولن
ُون ّ ِ الَ يَ ْخلُقُونَ َ
شيْئا ً َو ُه ْم يُ ْخلَقُونَ
يستطيع أن يخلقَ (( :والَّنذِينَ يَ ْد ُ
عونَ ِمن د ِ
شيْئا ً َو ُه ْم
[النحل ،))]20 :و(( ))،و(( َوات َّن َخذُوا ِمن دُو ِن ِه آ ِل َهةً َّنال يَ ْخلُقُونَ َ
ض ّرا ً َو َال نَ ْف عا ً َو َال يَ ْم ِل ُكونَ َم ْو تا ً َو َال َحيَاة ً َو َال
يُ ْخلَقُونَ َو َال يَ ْم ِل ُكونَ ِألَنفُ ِس ِه ْم َ
نُ ُ
ب َمث َ ٌل فَا ْست َ ِمعُوا لَهُ ِإ َّنن الَّنذِينَ
اس ُ
شورا ً [الفرقان ،))]3 :و((يَا أَيُّم َها النَّن ُ
ض ِر َ
شيْئا ً
اب َ
ُون َّن ِ لَن يَ ْخلُقُوا ذُبَابا ً َولَ ِو ْ
ت َ ْد ُ
اجت َ َمعُوا لَهُ َو ِإن يَ ْسلُ ْب ُه ُم الذُّمبَ ُ
عونَ ِمن د ِ
ب َو ْال َم ْ
ف َّن
وب [الحج .)) ]73 :
طل ُ ُ
الطا ِل ُ
َّنال يَ ْستَن ِقذُوهُ ِم ْنهُ َ
ضع ُ َ
ومما يؤيد تلك اآليات ويتطابق معها أن حال القادياني ينقض زعمه نقضا
ويفضحه فضحا ،ألنه من الثابت انه كان عاجزا تمام العجز في حياته
وأحوا له ومواق فه مما ين في قطعا زعمه بأ نه إذا أراد شيئا ي قول له كن
فيكون .من ذلك أنه كان ضعيفا ذليال في مواالته ألسياده اإلنجليز .وعاش
حياته مريضا بعدة أمراض نغصت عليه حياته وأرهقته وظل بها إلى أن
مات بالكوليرا على مرحاضه .وعندما ادعى النبوة وعجز بأن يأتي بوحي
خاص به سرق وحيه المزعوم من القرآن واألحاديث النبوية ومن كتب
اللغة واألدب وغيرها .وعندما أظهر نبوءاته وتحدى بها خصومه لم تتحقق
وفضحته ولم يستطع تحقيقها .تلك الشواهد وغيرها كثير من حياة القادياني
هي أدلة قطعية أنه هو الذي حرف تلك اآلية  ،وزعم أنها تنطبق عليه ،لكن
ال شرع والوا قع ك شفا أ نه سارق و كاذب وم حرف ،و كذب ب ها ع لى هللا
وال ناس .و لو كا نت وح يا ل ما خال فت ال شرع والوا قع ،ول ما أظ هرت أن
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القادياني كاذب وليس نبيا .إنه ممن يصدق عليه قوله تعالىَ (( :و َم ْن أ َ ْ
ظلَ ُم
ُ
ش ْي ٌء َو َمن قَا َل
ي َولَ ْم يُو َح إِلَ ْي ِه َ
ِم َّنم ِن ا ْفت َ َرى َ
ي إِلَ َّن
علَى ّ ِ َكذِبا ً أ َ ْو قَا َل أ ْو ِح َ
نز ُل ِمثْ َل َما أَنَز َل ّ ُ[ ...األنعام . ))]93 :
َ
سأ ُ ِ
الشاهد السابع  :زعم القادياني أن هللا أوحى إليه فقال له (( :إن هللا
رؤوف رحيم .إنا ألنا لك الحديد .إني مع األفواج آتيك .إني مع الرسول
أجيب أُخطئ وأصيب .))...
واضح من كالمه أنه سرق جزأيّن من آيتين وحرفهما ،هماَ (( :ولَ ْو َال
ُوف َر ِح ي ٌم [النور ،)) ]20 :و(( َولَقَ ْد
فَ ْ
علَ ْي ُك ْم َو َر ْح َمتُهُ َوأ َ َّنن َّن َرؤ ٌ
ض ُل َّن ِ َ
ضالً يَا ِجبَا ُل أ َ ّ ِو ِبي َمعَهُ َو َّن
الطي َْر َوأَلَنَّنا لَهُ ْال َحدِيـدَ [ســبأ :
آت َ ْينَا دَ ُاوودَ ِمنَّنا فَ ْ
 . ) ) ]10الجــزء األول حــذف منـه حــرف " الــواو" ،والثـاني حــذف منـه
حـرف"ال هاء" ،وعو ضه بحـرف " ال كاف "  ،ثـم حرفه ما أي ضا عنـدما
ألحقهما بكالم بشري باطل.ومما يؤيد ذلك ويتطابق معه ويزيد في كشف
وفضح سرقة القادياني وكذبه وزندقته أنه زعم أن هللا قال له(( :إني مع
الرسول أجيب أُخطئ وأصيب  . ))...وهذا زعم باطل قطعا ألن هللا تعالى
يستحيل أن يُخطئ ألنه هو الخالق وليس مخلوقا ،وألنه عالم الغيوب وعلى
كل شيء قدير ،وفعال لما يريد .وألنه قال في كتابه(( :قَا َل ِع ْل ُم َها ِعندَ َر ِبّي
سى [ طه ،)) ]52 :و(( َو َما نَتَن َّنَز ُل إِ َّنال بِأ َ ْم ِر
فِي ِكتَا ٍ
ب َّنال يَ ِ
ض ُّمل َر ِبّي َو َال يَن َ
َر ِبّ َك لَهُ َما بَيْنَ أ َ ْيدِينَا َو َما خ َْلفَنَا َو َما بَيْنَ ذَ ِل َك َو َما َكانَ َرب َُّمك نَ ِسيّا ً [ مريم :
علَى
ف ْال ِميعَادَ [آل عمران ،)) ]9 :و( َ) ّ ُ غَا ِل ٌ
،))]64و(( َّنن ّ َ الَ يُ ْخ ِل ُ
ب َ
اس الَ يَ ْعلَ ُمونَ [يوســف ،) ) ]21 :و( ( َو ّ ِ َما فِي
أ َ ْم ِر ِه َولَـــ ِك َّنن أ َ ْكث َ َر النَّن ِ
ش ْيءٍ ُّمم ِحيطا ً [النساء . )) ]126 :
ض َو َكانَ ّ ُ بِ ُك ِّل َ
س َم َاوا ِ
ال َّن
ت َو َما فِي األ َ ْر ِ
ومع وضوح ضالل القادياني وزندقته فيما نسبه إلى هللا تعالى فإنه
حاول تبرير ذ لك ،ف قال ( ( :إن كل مات ه ذ ا ا ل و ح ي ا ل ظ ا ه ر ي ة ت عني
أنني سأخطئ أحيانا وسأصيب أحيانا أخرى،أي سأفعل ما أشاﺀ أحيانا وال
أفعل أحيانا أخرى،وستتحقق إرادتي أحيانـا وال تتحقـق في بعض األحيان .
وورود مثل هذه الكلمات في كالم اهللا أمر معروف .كما ورد في الحديث
الشريف ما مفاده أنني أتردد عند قبض روح المؤمن مع أن اهللا تعالى
منـزه عن التـردد  .فهكذا تماما جاء في هذا الوحي أيضا أن إرادتي
تُخطيء أحيانا وتصيب أحيانا أخرى  .ومعنى ذلك أنني في بعض األحيان
ألغي قضائي وإرادتي  ،وفي بعض األحياء تتحقق مشيئتي كما أردتُ ))
.
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أقول :إنه تبرير باطل جملة وتفصيال وشاهد على القادياني بالتحريف
وال كذب والتال عب بالن صوص ال شرعية  .إ نه با طل أل نه شبه أف عال هللا
بأفعال البشر ،وهذا ال يصح قطعا .وتفصيل ذلك أوال :إن تفسير القادياني
لوحيه المزعوم الذي زعم انه وحي إلهي ،هو تفسير باطل أقامه على أفعال
البشر .ألنه بما أن هللا تعالى ال يُخطئ أبدا كما بيناه أعاله ،فال يصح أصال
القول بأن هللا يُخطي ويُصيب ،وإنما هو يُصيب قطعا دون تردد وال تراجع.
وأما أنه سبحانه يفعل ما يشاء فهذا أمر قطعي  ،فإن فعل فبأمره ومشيئته
وعلمه وحكمته ،وإن لم يفعل فنفس األمر ينطبق عليه .وفي كل األحوال
تتحقق إرادته سبحانه .لكنه إن قال سيفعل سيفعل ،وإن قال ال يفعل فلن
يفعل ما دام أنه لم يعلق األمر بمشيئته ،أو بأفعال البشر .وهذا التعليق ليس
خطأ ،وال تراجعا إنما يرجع إلى مشيئة هللا وعلمه.وفي كل األحوال فإن هللا
ال يُخطئ وال يتراجع ،وما شاءه يتحقق قطعا سواء كان مشروطا أم ال ،
ُمعلقا أم ال  ،وسيتحقق كل وعد حسب نوعه .من ذلك أن هللا جعل مصير
اإلنسان ينتهي قطعا إلى الجنة ،أم النار ،وهذا سيتحقق قطعا بغض النظر
عن اإلنسان الذي يدخل الجنة أو النار .فإرادته هللا تتحقق في كل األحوال
حسب ما وعد دون خطأ وال تراجع .وبذلك يتبين كذب وبطالن تفسير
القادياني في قوله بأن هللا يُخطئ ،وفي زعمه بأن تفسيره معروف في
الشرع.
ثانيا :بالنسبة للحديث الذي أيد به رأيه بدعوى أن الحديث ذكر أن هللا
يتردد في قبض روح المؤمن ،فإنه إن فرضنا أن ذلك الحديث صحيح ،فإن
التردد ال يعني الخطأ والتراجع بالنسبة هلل تعالى ،فهذا مستحيل في حقه
ســبحانه .وحــتى عنــد اإلنســان فــإن الــتردد ال يعــني بالضــرورة الخطــأ
والتراجع ،فقد يكون اإلنسان على يقين بصحة موقفه وانه على صواب وال
خطأ فيه ،لكنه قد يتردد في تطبيقه شفقة أو رحمة باإلنسان الذي يُطبق عليه
عمله .وعلى أية حال فإن ذلك الحديث الذي برر به موقفه ال يُمكن أن يكون
َحكما على ما قرره القرآن الكريم وأحاديث أخرى بأن وعد هللا لن يتأخر،
وأن هللا تعالى ال يُخطئ وال يتراجع عن وعوده من جهة؛ وان ذلك الحديث
لم يصح إسنادا وال متنا من جهة اخرى .وتفصيل ذلك فيما يأتي:
ونص الحديث كما رواه البخاري وغيره هو (( :حدثني محمد بن عثمان
بن كرامة ،حدثنا خالد بن مخلد ،حدثنا سليمان بن بالل ،حدثني شريك بن
عبد هللا بن أبي نمر ،عن عطاء ،عن أبي هريرة قال :قال رسول هللا -
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صلى هللا عليه وسلم : -إن هللا قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ،وما
تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه .وما يزال عبدي
يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ،فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به،
وبصره الذي يبصر به ،ويده التي يبطش بها ،ورجله التي يمشي بها ،وإن
سألني ألعطينه ،ولئن استعاذني ألعيذنه .وما ترددت عن شيء أنا فاعله
ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته)).
وأقول :ذلك الحديث بحثتُ  ،عن طرقه فلم أجد له إال طريقا واحدا ،فهو
حديث أحاد .وإسناده ال يصح ألن من رجاله :خالد بن مخلد القطواني ،قيل
فيه :صدوق ،ال بأس به  ،قال أحمد بن حنبل :له أحاديث مناكير .وقال ابن
سعد :منكر الحديث مفرط التشيع .وذكره ابن عدي في الكامل فساق له
عشرة أحاديث منكرة .وقال الجوزجاني :كان شتاما معلنا بسوء مذهبه.
وقال أبو حاتم :يكتب حديثه وال يحتج به .فالرجل ضعيف  ،وتشيعه ال ُمفرط
يمنعه من أن يكون موضوعيا ،ومن الخطأ قبول حديثه .
وال ثاني :سليمان بن بالل التي مي موالهم ال مدني أ بو مح مد ،و أ بو
راتب(ت 177هـ)  ،قيل فيه  :ثقة ،ال بأس به ،ليس ممن يُعتمد على حديثه.
والثالث :شريك بن عبد هللا بن أبي نمر أبو عبد هللا المدني( ت نحو:
140هـ) :ثقة ،ليس بالقوي ،ربما أخطأ .فالرجل ضعيف من جهة الضبط،
وتزيده ضعفا عنعنته عن عطاء.
والرابع :عطاء  :اُختلف فيه  ،قيل  :هو ابن أبى رباح  ،وقيل أنه عطاء
بن يسار .فإن كان األول فهو:
عطاء بن أبي رباح القرشي المكي أبو محمد  ،اسمه أسلم(114 -27هـ)
 ،قيل فيه  :ثقة ،كثير اإلرسال  ،يأخذ عن كل ضرب  ،ومرسالته من
أضعف المرسالت ،و كان يدلس ،وقال أحمد بن حنبل(( :ورواية عطاء
عن عائشة ال يحتج بها ،إال أن يقول :سمعت)) .وقد حدث عن ابن عمر
كثيرا  ،وهو لم يسمع منه.وبما أن الرجل ضعيف من جهة ضبطه ،وهنا قد
عنعن  ،ومتن الخبر فيه ما يُنكر فاإلسناد ال يصح من جهته .
وإن كان الثاني :عطاء بن يسار المدني الهاللي (ت 94هـ أو بعدها)،
قيل فيه  :ثقة ،حدث عن بعض الصحابة ولم يسمع منهم كأبي الدرداء،
وبعضهم لم يثبت سماعه منهم كابن مسعود.وبما أنه كذلك ،وهنا قد عنعن ،
فاإلسناد لم يثبت اتصاله من جهته .
وعلق الحافظ الذهبي على ذلك الحديث -حديث الولي -بقوله(( :فهذا
حديث غريب جدا  ،لوال هيبة الجامع الصحيح لعدوه في منكرات خالد بن
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مخلد  ،وذلك لغرابة لفظه  ،وألنه مما ينفرد به شريك وليس بالحافظ  ،ولم
يُرو هذا المتن إال بهذا اإلسناد  ،وال خرجه ما عدا البخاري  ،وال أظنه في
مسند أحمد )).
واضح من كالم الذهبي أنه يتضمن القول بعدم بصحة الحديث إسنادا و
صرح بذلك.
ومتنا .إنه َح كم عليه بعدم الصحة بطريقته الخاصة ،بل إنه
ّ
علما بأنه ال عبرة ألقوال الرجال إذا كانت بال أدلة صحيحة تُثبتها .
وأما متنا  ،فالحديث فيه ما يُنكر ،فمع أنه فرق بين الخالق والمخلوق إال
أنه يتضمن أيضا القول بجزء من الفناء الصوفي  .ولهذا تشبث به الصوفية
في قولهم بفناء األفعال ،الذي هو أول مرتبة من مراتب وحدة الوجود ،
فيصبح الصوفي يستشعر أن أفعاله هي أفعال هللا حسب زعمهم  .فوجدوا
في هذا الحديث ُمتكأ ً لهم في قولهم بالفناء في أفعال هللا ،وفي االنتصار
للتصوف والتستر باإلسالم  .ولهذا فإن تضمن ذلك الحديث لجانب من الفناء
الصوفي هو دليل قوي على عدم صحته.
ويُضعفه أيضا قوله(( :وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس
المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته)) .فهذا كالم فيه ما يُنكر ،ألن الموت
هو من سنن الكون وقوانينه ،التي ال تتبدل وال تتحول لقوله تعالىُ (( :ك ُّمل
ت َونَ ْبلُو ُكم ِبال َّن
ش ِ ّر َو ْال َخي ِْر ِفتْنَةً َو ِإلَ ْينَا ت ُ ْر َجعُونَ ) (األنبيــاء:
نَ ْف ٍس ذَا ِئقَةُ ْال َم ْو ِ
سنَّنةَ َّن ِ الَّنتِي قَ ْد َخلَ ْ
سنَّن ِة َّن ِ ت َ ْبدِيالً)(الفتح:
ت ِمن قَ ْب ُل َولَن ت َ ِجدَ ِل ُ
 ،))35و(( ُ
 .))23وبما أن األمر كذلك فال يصح القول أن هللا تعالى يتردد في قبض
نفس المؤمن .فحديث الولي ال يصح إسنادا  ،ومتنه فيه ما يُنكر ،ويزيده
ضعفا عدم صحة إسناده  ،فهو حديث ليس بصحيح .
وبذلك يتبين بجالء أن اعتماد القادياني على ذلك الحديث ال يصح ،وأن
تضمن وحيه المزعوم آيات قرآنية ألحقها بكالم باطل من عنده  ،هو دليل
قطعي على انه كاذب سارق محرف  ،وانه ليس نبيا وال مسلما وال إنسانا
شريفا.
الشاهد األخير -الثامن من سرقات القادياني آليات قرآنية : -زعم
القادياني أن هللا أنزل عليه وحيا ،منه قوله((:عفت الديار محلها ومقامها،
تتبعها الرادفة)).و((إن المنايا ال تطيش سهامها)) ،ثم نزل بعدها (( :يا أيها
الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم)).
أقول :كرر القادياني فعله اإلجرامي في سرقة آيات قرآنية وإخراجها من
مواضعها ووضعها في أماكن ال يصح وضعها فيها ،وإلحاقها بكالم البشر.
ففي قوله األول تضمن جزءا من بيت شعر للشاعر الجاهلي لبيد بن ربيعة :
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((عفت الديار محلها ومقامها ))  ،ثم الحق به آية قرآنية هي(( :تَتْبَعُ َها
الرا ِدفَةُ [النازعات  .)) ]7 :والبيت كامال:
َّن
الديار محلُّمها ف ُمقا ُم َها ** بمنًى تأبَّندَ غ َْولُها فَ ِر َجا ُم َها.
ت
عف ِ
ُ
وقوله الثاني تضمن أيضا جزءا من بيت شعر لنفس الشاعر(( :إن المنايا ال
تطيش سهامها)) ،ثم الحق بعده مباشرة جزءا من آية قرآنية ،هي(( :يَا أَيُّم َها
اس ا ْعبُدُواْ َربَّن ُك ُم الَّنذِي َخلَقَ ُك ْم َوالَّنذِينَ ِمن قَ ْب ِل ُك ْم لَعَلَّن ُك ْم تَتَّنقُونَ [البقــرة :
النَّن ُ
 .))]21والبيت الشعري كامال:
ص ْبنَ َها ** َّن
تطيش سها ُم َها.
إن المنايا ال
ُ
صادَ ْفنَ منها ِغ َّنرة ً فَأ َ
َ
واضح من ذلك أن القادياني سرق جزءا من آيات القرآن وانتحله ونسبه
لنفسه ،ثم ألحق به شعرا سرقه أيضا ونسبه لنفسه ،وزعم أن كل ذلك هو
وحي أنزله هللا عليه .وزعمه هذا باطل قطعا ،ألنه لم يكن نبيا بأدلة الشرع
واألخالق والعلم كما بيناه في كتابنا  ،وألنه سرق وحيه المزعوم من القرآن
و ُك تب أ خرى .ثم ا نه أل حق ال قرآن بال شعر و هذا دل يل آ خر ع لى كذب
القادياني ،ألن القرآن منزه عن الشعر  ،وال يصح إلحاقه بكالم البشر عامة
والشعر خاصة .قال تعالىَ (( :و َما ُه َو ِبقَ ْو ِل شَا ِع ٍر قَ ِليالً َما تُؤْ ِمنُونَ [الحاقة :
علَّن ْمنَاهُ ال ِ ّ
آن ُّمم ِب ٌ
ش ْع َر َو َما يَنبَ ِغي لَهُ ِإ ْن ُه َو ِإ َّنال ِذ ْك ٌر َوقُ ْر ٌ
ين
،) ) ]41و( ( َو َما َ
[يس.))]69 :
تلك الشواهد التي أوردناها من سرقات القادياني آليات كثيرة من القرآن
الكريم هي من باب التمثيل ال الحصر ،وإال فهي تقدر بالمئات ألن معظم
وحيه المزعوم سرقه من القرآن الكريم.فأكتفينا بذلك لعدم اإلطالة ،وألن
عمليــات الســرقة والتحــريف والكــذب علــى هللا تعــالى  ،وفســاد المعــاني
واضطرابها كلها ُمكررة في سرقاته من القرآن .وتشهد على القادياني بأنه
سارق وكاذب و ُم حرف ويستحيل أن يكون نبيا .وتلك السرقات هي أدلة
قطعية بأن القادياني في إدعائه للنبوة لم يكن يحتكم إلى شرع ،وال عقل ،وال
علم وإنما كان يحتكم إلى هواه وشيطانه  .لقد أعماه هواه وشيطانه عن
الحقيقة  ،فبلغ به األمر إلى سرقة مئات اآليات القرآنية وتحريفها وانتحالها
 ،مع أنه كان يعلم أن سرقاته ظاهرة مكشوفة فاضحة له ،وليست مما يُمكن
إخفاؤه !!!! .
ثانيا :سرقات القادياني من السنة النبوية وكتب اللغة واألدب :
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ب عدما سرق القاد ياني آ يات قرآن ية ك ثيرة جدا وانتحل ها ،فإ نه وا صل
عمليات السطو والسرقة من كتب الحديث واللغة واألدب وغير ها ،ولم
قدر العواقب الوخيمة التي تترتب عن تلك األفعال
يستح وال ارتدع  ،وال ّ
القبيحــة؛ لـم يف عل ذلـك ألنـه كان عابـدا ومتب عا ل هواه وشـيطانه وأسـياده
اإلنجلـيز .وتوجـد شـواهد كثـيرة تُثبـتُ أن القاديـاني سـرق أحاديـث نبويـة
ونصوصا وأقواال من كتب الحديث واللغة واألدب وانتحلها على أنها وحي
إلهي أواحه هللا إليه جسب زعمه.فعل ذلك وهو يعلم أنه كاذب ،وأن سرقاته
الحديثية مفضوحة ،ويُمكن كشفها بسهولة.
فأمــا ســرقاته مــن األحاديــث النبويــة  ،فســأذكر منهــا ثالثــة شــواهد،
أولها:عندما أراد أن يدعي أنه من الفُرس خالف المعروف بأنه أصله من
أسرة مغولية قال كالما آخر وزعم أن هللا أوحى إليه وحيا كشف له به بأنه
من أسرة فارسية ال مغولية ،فكان مما قاله من وحيه المزعوم أن هللا قال له:
(( لو كان اإليمان معلقا بالثريا لناله رجل من فارس )) .وهذا الوحي
المزعوم مسروق من حديث نبوي يقول «(( :لو كان الدين عند الثريا لذهب
به رجل من فارس  -أو قال من أبناء فارس  -حتى يتناوله »)) .وفعله هذا
جمع السرقة والكذب ،ألنه سرقه ونسبه إلى هللا تعالى.
الحديث الثاني  :زعم القادياني أن هللا أوحى إليه وحيا مطوال ،مما جاء
فيه قوله  (( :نحمدك ونصلي  .يا أحمد يتم اسمك وال يتم اسمي .كن في
الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل  .)) ...الشطر الثالث من قوله هو حديث
نبوي سرقه القادياني كامال وزعم أنه وحي أوحاه هللا إليه .ونصه عند
ع ْب ِد َّن ِ ب ِْن ُ
ع ْن ُه َما قَا َل :أ َ َخذَ َر ُ
سو ُل َّن ِ
ي َّن ُ َ
ع ْن َ
البخـاريَ ( ( :
ع َم َر َر ِ
ض َ
س ِبي ٍل
سلَّن َم ِب َم ْن ِك ِبي فَقَا َلُ :ك ْن فِي الدُّم ْنيَا َكأَنَّن َك غ َِر ٌ
يب أ َ ْو َ
صلَّنى َّن ُ َ
عا ِب ُر َ
علَ ْي ِه َو َ
َ
)) .فالقادياني سرق الحديث وزعم أنه وحي أوحاه هللا إليه ،فسرق كالم
النبي وكذب به على هللا تعالى.
الحديث األخير -الثالث :-زعم القادياني أن هللا خاطبه بكالم أنزله عليه،
فكان مما قاله له  (( :أنت بمنزلة توحيدي وتفريدي  .أنت بمنزلة عرشي.
أحببت أحببتُ  .من
غضبت غضبتُ وكلما
أنت مني بمنزلة ولدي...وإذا
َ
َ
عادى وليا لي فقد آذنته للحرب)).
أقول :ذلك الزعم باطل جملة وتفصيال ،تضمن أقواال مسروقة ،منها
حــديث نبــوي ،وآخــر كالمــا للصــوفية القــائلين بوحــدة الوجــود" توحيــدي
وتفريدي" ، .وآخر اختلقه بنفسه أو سرقه من كتب أخرى .وتضمن كالما
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شركيا وكفريا " توحيدي وتفريدي"،و" وأنت بمنزلة عرشي" ،و" أنت
بمنزلة ولدي " .
وأما الحديث النبوي الذي سرقه ،القادياني وأحدث فيه تغييرا بسيطا فهو
حديث الولي الذي سبق أن أشرنا إليه ،مضمونه(( :عن أبي هريرة قال :قال
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم : -إن هللا قال من عادى لي وليا فقد آذنته
بالحرب ،وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه.))...
تلك الشواهد الحديثية سرقها القادياني وزعم أنها من الوحي الذي أوحاه
هللا إليه ،وهي شواهد من باب التمثيل ال الحصرـ فتوجد أحاديث أخرى
سرقها القادياني لم نذكرها ،وافترى بها على هللا والناس .وبما أن القادياني
زعم انه نبي وأوحى هللا إليه وحيا  ،منه تلك األحاديث فهو كاذب وسارق
قطعا ،والنبي يستحيل أن يكون سارقا كاذبا ،فالقادياني كاذب سارق منافق
مخادع وال يُمكن أن يكون نبيا.
وأما سرقات القادياني من كتب اللغة واألدب ،فمنها الشواهد اآلتية:
أولها :قال الميرزا القادياني عن نفسه (( :استلم المسيح الموعود الوحي
ال تالي في  3سبتمبر 1898م و قد تمت كتا بة و تعل يق هذا الو حي في
المسجد المبارك" :غثم غثم غثم له :دفع إليه من ماله دفعة"))  :ذلك الوحي
المزعوم سرقه القادياني من كتاب  :لسان العرب ألبن منظور اإلفريقي،
وتصرف فيه وجعله قوال واحدا .وهذا نص كالمه (( ( غثم ) الغَث َ ُم والغُثْمة
بياض ال َّن
شعَر سوادَه َ
غثِ َم
بالو ْر قة واأل َ ْغث َ ُم األ َ ْو َر ُق والغُثْ مة أَن يَ ْغ ِلب
ُ
شبيه ُ
َ
ي
ي َ
شيْبا ً َ
غثَما ً وهو أ َ ْغث ُم قال رجل من فزارة ِإ َّنما ت َ َر ْ
عالني أ َ ْغث َ ُمه لَ ْهزَ َم َخدَّن َّن
غذَ َم و َ
غث َ َم له من المال غَثْمةً إذا دفَع له دُ ْفعة ومثله قَث َ َم و َ
به ُملَ ْه ِز ُمه و َ
غث َ َم له
من العَ ِطيَّنة أَعطاه من المال قطعة َج ِيّدة)) .
واضح من كالم القادياني أن سرق وحيه المزعوم مما قاله ابن منظور
اإلفريقي في تحديده لمعنى كلمة" غثم " لغويا فسرقه وانتحله ،وزعم أن
ذ لك وح يا أوح ياه هللا إل يه .فج مع في ذ لك ال سرقة ،وال كذب ،والركا كة.
فالقادياني سارق ،كاذب ،ركيك العبارة .
الشاهد الثاني :يتعلق بالشعر الذي سرقه القادياني ،زعم أن هللا أوحي
إليه وحيا ،منه قوله(( :عفت الديار محلها ومقامها (( .))...إن المنايا ال
تطيش سهامها)) .
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قوله األول هو جزء من بيت شعر للشاعر الجاهلي لبيد بن ربيعة،
الديار محلُّمها ف ُمقا ُم َها ** بمنًى تأبَّندَ غ َْولُها فَ ِر َجا ُم َها.
ت
وتمامه :عف ِ
ُ
والقول الثاني هو أيضا جزء من بيت شعر لنفس الشاعر لبيد بن ربيعة
تمامه:
ص ْبنَ َها ** َّن
تطيش سها ُم َها.
إن المنايا ال
ُ
صادَ ْفنَ منها ِغ َّنرة ً فَأ َ
َ
ثم أن القادياني بعدما سرق ذلك الشعر وكذب به على هللا تعالى وعلى
أن هللا أوحى إليه وحيا طويال جاء فيهّ (( ":
الناس ،زعم ّ
إن في كالمك
شيء ال دخل فيه للشعراء")) .جاء كالمه هذا بعد الشعر الذي سرقه،
وكأنه يعترف بأنه سرق ذلك الشعر ،لكنه لم يعترف مباشرة ،تغليطا ودفعا
للشبهة  ،مع أن أمره يُمكن كشفه بسهولة بالنسبة للمهتمين بالشعر عامة
والجاهلي خاصة  .وعليه فإن ذلك الزعم هو كذب آخر من القادياني،
والكذب عادة يجر إلى كذب آخر بل إلى أكاذيب  ،ألن حبل الكذب قصير
طول حبله بأكاذيب أخرى كثيرة يُرقع بها أكاذيبه التي ال
فكان القادياني يُ ّ
تكاد تنتهي ،ألنه كان كاذبا في ادعائه للنبوة ،فلو كان فعال نبيا لما كذب
كذبة واحدة ،ألن الحق ينتصر ويفرض نفسه باألدلة القطعية ،وال يحتاج
أبدا إلى الكذب والتحريف والغش والتالعب كما هو حال القادياني وأمثاله
من أهل األهواء واألباطيل .وعليه فإن أي دين ،أو مذهب ،أو فكر إذا لم
يكن لديه أدلة قطعية يُثبت بها صحة أصوله وفروعه  ،فهو ليس بصحيح،
وعليه أن يعترف ويتخلى عنها ،وإن لم يتخل وظل متمسكا بموقفه فهنا يلجأ
بالضرورة إلى الكذب والتحريف والغش والخداع ،ومن يستخدم ذلك فهو
اعتراف قطعي بأنه موقف باطل زائف متهافت.
الشاهد الثالث :يتعلق بسرقات القادياني من مقامات الحريري ،فقد
سرق منها كثيرا من المقاطع ،منها طائفة تصرف فيها  ،وأخرى نقلها دون
أن يتصرف فيها ،وزعم أنها وحي أوحاه هللا إليه .منها مثال أنه قال(( :
والسالم والصالة على رسو ٍل جاء في زمن كان كدَ ْس ٍ
ت غاب صدره ،أو
كلَ ْي ٍل أفَل بدره) .إعجاز المسيح  ،ص.))- 7 :
وفي مقامات الحريري(( :فغادرنا  ...ك َد ْس ٍ
صدرهُ .أو لي ٍل أفَ َل
غاب
ت
ُ
َ
ب ْد ُرهُ( .المقامة السنجارية )).
ومنها قول القادياني(( :و ُ
ط ّه ْ
يف فيها باألوثان.
رت أرض م ّكة بعد ما ِط َ
الرح َم ِن))- .
س ِج َد على ِ
وال ُ
َير ّ
أديم ِه لغ ِ
يف في ِه باألوثان
س ببُيو ِ
وفي مقامات الحريري (( :ل ْم يتدنّ ْ
يران .وال ِط َ
ت النّ ِ
الرح َم ِن( .المقامة البصرية)).
س ِج َد على ِ
وال ُ
َير ّ
أديم ِه لغ ِ
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ب خشي وخوفٍ
ف إال لخط ٍ
ومنها قول الميرزا القادياني(( :وما تخلّ َ
ف
غشي( .إعجاز المسيح ،ص. )18 :وفي مقامات الحريري(( :نَبا بي مألَ ُ
من .لخ ْ
الو َ
شر ِ ّ
ي.-المقامة الشعرية)).
ط ِن .في ْ
َط ٍ
الز ِ
ي .وخوفٍ غ ِش َ
ب ُخ ِش َ
وتجدر اإلشارة هنا إلى أن القادياني في سرقاته العلمية من القرآن
والحديث واللغة واألدب كان يسرق األفكار واأللفاظ والنصوص ويدعي
أنها وحي أوحاه هللا إليه ؛ لكنه من جهة أخرى قد سرق أيضا سرقات
كثيرة سرق بها األفكار بشكل أساسي وانتحلها وبنى عليها كثيرا من أفكاره
الباطلة .منها مثال فقد بينت دراسات حديثة أن القادياني لم يكتف بأن سرق
معظـم وحيـه ال مزعوم من القـرآن ثـم من الحـديث النبـوي وكتـب الل غة
واألدب ،وإنما تبين أيضا أنه سرق معظم أفكاره التي زعم أنها أفكار
تجديدية سرقها من الباحث الهندي المتغرب المهزوم سيد أحمد خان(ت
1897م) ،منها فكرة موت المسيح ،وأن الجهاد ال يكون إال في حاالت
الضرورة دفاعا عن النفس والدين ،وهذا خدمة لإلنجليز الذين احتلوا بالد
المسلمين في الهند ،وغيرها .
ومنها أيضا أنه سرق سيرة المسيح ابن مريم عليه السالم من كاتب
رو سي ا سمه :ني كوالس نتيف تش ،اعت مد عل يه القاد ياني في تأليف كتا به
المسيح الناصري.
وإنها ًء لهذا المبحث يتبين جليا وقطعا أن الميرزا القادياني في ادعائه
للنبوة ونزول الوحي عليه كان كاذبا وسارقا ،فعندما عجز أن يأتي بوحي
إلهي يُثبت به ادعاءه للنبوة  ،سرق معظم وحيه المزعوم من القرآن الكريم
أوال ،ثــم مــن كتــب الحــديث واللغــة واألدب والتصــوف وكتــب بعــض
المعاصرين ثانيا.وبتلك السرقات أقام القادياني بنفسه األدلة القطعية على
كذبه ،وانه كاذب محرف مخادع في ادعائه للنبوة ،مما يعني قطعا أنه لم
يكن نبيا وإنما كان كذابا سراقا دجاال مفتريا على هللا تعالى وعلى الناس.
وبذلك نَقَض بسرقاته العلمية نبوته المزعومة ،ألن النبي يستحيل أن يكون
سارقا!!!!.
ثانيا :أخطاء القادياني العلمية تنقض نبوته المزعومة:
ســبق أن أقمنــا األدلــة الشــرعية واألخالقيــة علــى اســتحالة أن يكــون
القادياني نبيا ،وهنا نواصل نقض ادعائه للنبوة بإظهار وإثبات أنه وقع في
أخطاء علمية كثيرة تُؤكد قطعا أنه كاذب في ادعائه للنبوة .ألن النبي بما
أنه معصوم ويتلقى الوحي من عند هللا يستحيل أن توجد أخطاء علمية في
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وح يه من ج هة ،وإن و قع خ طأ في اجت هاده ف لن يُ قره هللا ت عالى عل يه
وسيتدخل قطعا لتصحيح خطئه من جهة أخرى .ألن عدم تصحيحه هو
طعن في هللا ووحيه ورسوله ،بل وهدم للدين الذي جاء به ،وإعطاء أدلة
علم ية قطع ية لخ صوم ال نبي لتكذي به ،و خذالن ألتباعه وت شكيك لهم في
دين هم.وب ما أن األ مر كذلك ،ف سأذكر شواهد علم ية ك ثيرة ومتنو عة من
أخطاء القاديني ،نوردها فيما يأتي حسب مواضيعها:
أوال  :أخطاء تتعلق بعلوم الشريعة  ،منها الشواهد اآلتية:
أولها :عندما أراد القادياني أن ينفي نزول المسيح ابن مريم عليه السالم
من ال سماء ،ز عم أن ا لنزول ال مرتبط به ال ي عني ا لنزول من ال سماء،
وضرب أمثلة من القرآن ذكرت نزول أشياء لكن معناها ال يعني نزولها من
السماء حسب زعمه وإنما تعني نزوال أرضيا كالسير ثم التوقف والمكوث ؛
فكان مما قاله (( :فانظروا إلى القرآن الكريم كيف يبيّن معنى النزول في
شدِي ٌد
س َ
آياته العظمى .وتدبروا في قوله تعاليَ (( :وأَنزَ ْلنَا ْال َح ِد ي َد فِ ي ِه بَأ ْ ٌ
ع ِز ٌ
يز
ص ُرهُ َو ُر ُ
اس َو ِليَ ْعلَ َم َّد ُ َمن يَن ُ
َو َمنَافِ ُع ِللنَّد ِ
سلَهُ ِب ْالغَ ْي ِ
ي َ
ب ِإ َّدن َّد َ قَ ِو ٌّي
علَ ْي ُك ْم ِلبَاسـا ً
[الحديــد  . ) ) ]25 :وفــي قولــه عــز اســمه ( ( :قَ ْد أَنزَ ْلنَا َ
[األعــراف ، ( ( ]26 :وفــي قولــه جلــت قدرتــهَ ( ( :وأَنــزَ َل لَ ُكم ِ ّم ْن
وم [الحجر .))]21 :وفي
ْاأل َ ْنعَ ِام[الزمر ،))]6 :و(( َو َما نُن ِ َّزلُهُ إِالَّن بِقَدَ ٍر َّنم ْعلُ ٍ
أقواله األخرى .وأنتم تعلمون أن هذه األشياء ال تنزل من السماء بل
تحدث وتتولّد في األرض وفي طبقات الثرى. )).
أقول :أوال ،ذلك تفسير تحريفي لمعنى النزول في القرآن ،وكان على
القادياني لو كان طالبا للحق أن يجمع كل آيات النزول في القرآن ويبيّن
معانيها حسب سياقها ،لكنه لم يفعل ذلك ،وانتقى آيات رآها حسب رأيه ال
تحتمل النزول من السماء ليحتج بها في قوله بموت المسيح ابن مريم-عليه
السالم -في األرض وعدم نزوله من السماء ،ليدعي بعدها أنه هو المسيح
الموعود يأتي من األرض وال ينزل من السماء .فالقادياني محرف متالعب
ُمسفسط يفسر القرآن على هواه ،فهو من الذين في قلوبهم زيغ وليس من
أهل العلم الصادقين الباحثين عن الحقيقة .ولذلك لم يورد اآليات القرآنية
التي بينت أن من معاني النزول :اإلنزال من السماء ،لم يوردها وزعم أن
القرآن يؤيد موقفه .ومن اآليات التي حددت بصراحة معنى النزول باإلنزال
اء َما ًء فَأ َ ْسقَ ْينَا ُك ُموهُ َو َما أَنت ُ ْم لَهُ
من السماء قوله تعالى(( :فَأَنزَ ْلنَا ِمنَ ال َّن
س َم ِ
اء َما ًء ِبقَدَ ٍر فَأ َ ْس َكنَّناهُ ِفي
َاز ِنينَ [الحجــر ،) ) ]22 :و( ( َوأَنزَ ْلنَا ِمنَ ال َّن
س َم ِ
ِبخ ِ
ب ِب ِه لَقَاد ُِرونَ [المؤمنون ،)) ]18 :و(( َوأَنزَ ْلنَا ِإلَي َْك
علَى ذَهَا ٍ
ْاأل َ ْر ِ
ض َو ِإنَّنا َ
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علَ ْي ِه [المائــدة :
صدِّقا ً ِلّ َما بَيْنَ يَدَ ْي ِه ِمنَ ْال ِكتَا ِ
ب َو ُم َهي ِْمن ـا ً َ
ْال ِكت َ َ
ق ُم َ
اب بِ ْال َح ّ ِ
ت بَ ِيّنَا ٍ
ضنَاهَا َوأَنزَ ْلنَا فِي َها آيَا ٍ
ورة ٌ أَنزَ ْلنَاهَا َوفَ َر ْ
ت لَّنعَلَّن ُك ْم تَذَ َّنك ُرونَ
،))]48و(( ُ
س َ
علَى ُم ْك ٍ
ث َون َّنَز ْلنَاهُ
علَى النَّن ِ
اس َ
[النــور ، ) ) ]1 :و( ( َوقُ ْرآنـا ً فَ َر ْقنَاهُ ِلت َ ْق َرأَهُ َ
نزيالً [اإلسراء . )) ]106 :
تَ ِ
ثان يا :أما اآل يات ا لتي است شهد بها القاد ياني لتأي يد موق فه ،فهي تف يد
اإلنزال من السماء حقيقة وال تفيد عدم النزول من السماء كما زعم هو.
فبالنسبة لآلية األولى المتعلقة بإنزال الحديد وفي سياقها التي وردت فيه
اس
سلَنَا ِب ْالبَ ِيّنَا ِ
س ْلنَا ُر ُ
وم النَّن ُ
ت َوأَنزَ ْلنَا َمعَ ُه ُم ْال ِكت َ َ
( (لَقَ ْد أ َ ْر َ
اب َو ْال ِميزَ انَ ِليَقُ َ
س َ
ِب ْال ِقس ِ
اس َو ِليَ ْعلَ َم َّن ُ َمن يَن ُ
ص ُرهُ
ْط َوأَنزَ ْلنَا ْال َح ِد يدَ فِ ي ِه بَأ ْ ٌ
شدِيدٌ َو َمنَافِ ُع ِللنَّن ِ
ع ِز ٌ
يز [الحد يد  ، ) ) ]25 :ف هي جم عت ب ين
َو ُر ُ
سلَهُ ِب ْالغَ ْي ِ
ي َ
ب ِإ َّنن َّن َ قَ ِو ٌّي
أمرين أنزلهما هللا من السماء ،األول هو القرآن الكريم ،وهذا أمر ثابت
قطعا ،والثاني الحديد ،وهذا يعني أن أصل الحديد الموجود في األرض
أ ُنزل من السماء واستقر في األرض ،ولم يتكون بداخلها .فاآلية صريحة
واضحة بأن الحديد أنزله هللا من السماء إلى األرض عندما كان الكون في
التكون .وما المانع من أن ينزل هللا الحديد من السماء ،ونحن نرى
مرحلة
ّ
ونعلم أن كثيرا من األجسام السماوية تنزل على األرض كالشهب والنيازك
والغبار؟؟ .ال يوجد أي مانع ،بل ذلك أمر طبيعي تماما .ورؤيتنا للحديد في
األرض ال تعني أنه ُخ لق فيها  ،وإنما تعني أننا نراه موجودا في باطن
األرض ،ويبقى يحتمل أنه لم يُخلق فيها  .بل فقد دلت الشواهد والمعطيات
العلمية التي اُكتشفت عند نهاية القرن العشرين على أن الحديد وصل إلى
األرض من خارجها.
وأما آية إنزال األنعام (( َوأ َنزَ َل لَ ُكم ِ ّم ْن ْاأل َ ْنعَ ِام[الزمر  ))]6 :فهي
صريحة بأن هللا تعالى أنزل األنعام على بني آدم ولم يخلقها لهم في األرض
عندما ظهرت أول مرة .وهذا ليس مستحيال وال ُمنكرا  ،فكما أنزل هللا أول
إنسان –آدم عليه السالم -من السماء إلى األرض  ،فال يوجد أي مانع من أن
يكون هللا تعالى أنزل األنعام األولى من السماء أيضا .وهذا يشهد له التاريخ
الطبيعي لألرض .فقد دلت دراسات تاريخ األرض وظهور الحياة عليها أن
األحياء لم تظهر دفعة واحدة .فكانت تظهر فجأة ،بعضها بقي حيا إلى اليوم
على حاله وما يزال إلى اليوم  ،وبعضها انقرض فجأة دون أن يترك خلفا
بعد أن عاش عليها ماليين السنين ،ثم تظهر كائنات أخرى فجأة من دون
سلف،وال لها حلقات تطورية وسيطة.وبذلك يتبين أن هللا تعالى أنزل األنعام
األولى على األرض إنزاال.
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علَ ْي ُك ْم ِلبَاسا ً [األعراف ]26 :
وأما آية إنزال اللباس (( قَ ْد أَنزَ ْلنَا َ
)) ،فهي تعني إنزال المادة األولية التي يتكون منها اللباس  ،ومصدرها من
األنعام والنبات .واألنعام األولى أنزلها هللا من السماء كما بيناه أعاله،
والنبات فمن الممكن جدا أن بذور النباتات األولى قد أنزلها هللا من السماء
من جهة ،كما أن الماء الذي يُ سقى به النباتات ينزل من السماء .وبذلك
تكون أصول اللباس اُنزلت من السماء.
وم [الحجر :
وأما آية اإلنزال بقدر معلوم َ (( ((:و َما نُن ِ َّزلُهُ ِإالَّن ِبقَدَ ٍر َّنم ْعلُ ٍ
 ،))]21فهو أمر يتعلق بالتقدير اإللهي العام والمتعلق بالقضاء والقدر .فهو
سبحانه يُ ّ
نزل علينا ما قدره لهذا العالم قبل أن يخلقه .وبذلك يتبين أن تفسير
القادياني لمعنى النزول في القرآن كان ناقصا جدا ،وفيه أخطاء وتحريفات
لغايات في نفسه.
الشاهد الثاني :عندما تكلم القادياني عن مجموع عدد كلمة " منكم " في
القرآن الكريم  ،قال (( :فليكن واضحا هنا أن كلمة " منكم " قد وردت في
القرآن الكريم نحو  82مرة)).
أقول :أخطأ القادياني في ذلك العدد ،،كما أنه ال يصح أن يقول" نحو " ،
ألن بما أنه قد زعم انه نبي ورسول ويتلقى الوحي اإللهام والوحي اإللهيين
 ،وان كالمه معجز  ،فال يصح أن يُخطئ ،وال أن يقول ":نحو " .ألن
اإلنسان العادي هو الذي يُخطئ ويُخمن ويرجح ،وأما النبي فال يصح ذلك
في حقه ألنه معصوم بالوحي .فال يحق للقادياني ان يستخدم كلمة " نحو "
وإنما يجب عليه أن يكون تقديره قطعيا بحكم انه ادعى النبوة والرسالة
ونزول الوحي.وبما أنه استخدم التقدير التخميني والترجيحي فقد كشف
نفسه بأنه كاذب في ادعائه للنبوة .
وأما خطأ القادياني من جهة العدد ،فمجموعه ليس " نحو  82مرة "،
وإنما هو أكثر من ذلك بكثير ،فقد وردت كلمة " منكم " في القرآن منفصلة
أكثر  100مرة .فالقادياني أخطأ في ذلك ،ولو كان نبيا ورسوال ومعصوما
وصاحب وحي كما زعم ما اخطأ في ذلك .ولو كان " نبيا " لعصمه هللا وما
أقره ولما تركه على خطئه طوال حياته من سنة 1893م من تأليفه لكتاب
شهادة ال قرآن إ لى أن مات سنة 1908م  .ف طوال هذه ال مدة لم ي صحح
القادياني ذلك الخطأ وال نبهه ودله عليه وحيه المزعوم ليُصححه .فتبيّن من
ذلك أنه ليس نبيا ،وأنه كاذب في ادعائه للنبوة.
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الشاهد الثالث – من أخطاء القادياني في علوم الشريعة :-عندما تكلم
القادياني عن مرتبة التحديث بدعوى أنه من أهله ،واستشهد بقول البن
عباس ألحق كلمة" ال ُم حدَّنث بقراءة قرآنية"  ،فإنه قال في التفريق بين
س ْلنَا ِمن
التحديث والنبوة (( :وجاء في صحيح البخاري في آيةَ (( :و َما أ َ ْر َ
ي ٍ ِإ َّنال ِإذَا ت َ َمنَّنى [الحج .))]52 :أن ابن عباس كان
قَ ْب ِل َك ِمن َّنر ُ
سو ٍل َو َال نَبِ ّ
يزيد في حديث ال ُم حدَّنثين ((" وال ُم حدَّنث" ،يعني يقرأ " :وما أرسلنا من
قبلك من رسول وال نبي وال " ُم حدَّنث"  ...قلت إن أجزاء النبوة توجد في
التحديث كلها  ،ولكن بالقوة ال بالفعل  ،فالمحدث نبي بالقوة  ،ولو لم يكن
سد باب النبوة لكان نبيا بالفعل ،وجاز على هذا أن نقول :النبي ُمحدًّدث على
وجه الكمال ،ألنه جامع لجميع كماالته على الوجه األتم واألبلغ ،وكذلك
جاز أن نقول :إن المحدث نبي بناء على استعداده الباطني )).
وقال أيضا  (( :فاعلم أرشدك هللا أن النبي ُم حدَّنث وال ُم حدَّنث نبي؛
باعتبار المحدثية نوعا من أنواع النبوة  ))...ثم استدل بحديث (( :لم يبق من
النبوة إال المبشرات" أي لم يبق من أنواع النبوة إال نوع واحد  ،وهي
المبشرات من أقسام الرؤية الصادقة .)) ...
أقول :تلك المزاعم الزائفة المتعلقة بالنبي والمحدث بناها القادياني
ى -صلى هللا عليه وسلم -أَنَّنهُ َكانَ يَقُو ُل« :
عائِ َ
شةَ َ
ع ْن َ
على حديثَ (( :
ع ِن النَّن ِب ِ ّ
قَ ْد َكانَ يَ ُك ُ
ع َم َر
ون فِى األ ُ َم ِم قَ ْبلَ ُك ْم ُم َحدَّنثُونَ فَإِ ْن يَ ُك ْن فِى أ ُ َّنمتِى ِم ْن ُه ْم أ َ َحدٌ فَإِ َّنن ُ
بْنَ ْالخ َّن
ِير ُم َحدَّنثُونَ ُم ْل َه ُمونَ  . ) ) .تلــك
ب ِم ْن ُه ْم » .قَا َل اب ُْن َو ْه ٍ
ب ت َ ْفس ُ
َطا ِ
المزاعم ال تصح ألن الن بوة اصطفاء من هللا لبعض ع باده وتكليمه لهم
وتكليفهم بالدعوة ،وإما التحديث فال عالقة له أبدا بالنبوة والتكليم والتكليف،
وإنما هو مرتبة يصل إليها المسلم التقي وهي مرتبة أولياء هللا وعباده
ف
الصالحين يصل إليها باإليمان والعمل الصالح (( أ َ َال ِإ َّنن أ َ ْو ِليَا َء َّن ِ َال خ َْو ٌ
علَ ْي ِه ْم َو َال ُه ْم يَ ْحزَ نُونَ الَّنذِينَ آ َمنُوا َو َكانُوا يَتَّنقُونَ ) ( [ يونس. ) ) ]63 -62:
َ
وفيها يُ سدد هللا تعالى خطاه ويزيده إيمانا وصالحا ،ويصبح كما قال هللا
اس َك َمن
تعالى ((:أ َ َو َمن َكانَ َميْتا ً فَأ َ ْحيَ ْينَاهُ َو َجعَ ْلنَا لَهُ نُورا ً يَ ْمشِي بِ ِه فِي النَّن ِ
َّنمثَلُهُ فِي ُّم
ج ِ ّم ْن َها َكذَ ِل َك ُز ِيّنَ ِل ْل َكافِ ِرينَ َما َكانُواْ يَ ْع َملُونَ
الظلُ َما ِ
ْس بِخ ِ
ت لَي َ
َار ٍ
[األنعام  ،)) ]122 :لكنه يبقى إنسانا يخطئ ويُصيب ولن يصبح نبيا عاجال
وال آجــال .وقــد كــان الصــحابة مــن أوليــاء هللا الصــالحين بشــهادة القــرآن
والحديث ،ومع ذلك سجل بأنهم كانوا يُخطئون ويختلفون وأمرهم بالرد إلى
سو َل َوأ ُ ْو ِلي األ َ ْم ِر
الر ُ
هللا ورسوله ((يَا أَيُّم َها الَّنذِينَ آ َمنُواْ أ َ ِطيعُواْ ّ َ َوأ َ ِطيعُواْ َّن
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ِمن ُك ْم فَإِن تَنَازَ ْعت ُ ْم فِي َ
الر ُ
ش ْيءٍ فَ ُردُّموهُ إِلَى ّ ِ َو َّن
سو ِل إِن ُكنت ُ ْم تُؤْ ِمنُونَ بِا ّ ِ
س ُن تَأ ْ ِويالً [النساء  .))]59 :فالولي يبقى عبدا
َو ْاليَ ْو ِم ِ
اآلخ ِر ذَ ِل َك َخي ٌْر َوأ َ ْح َ
صالحا ولن يتجاوز مرتبته مهما بلغ من صالح ولن يصبح نبيا  ،ألن النبوة
ال تُكتسب وإنما هي اصطفاء من هللا تعالى كما بيناه بالتفصيل في الفصل
األول  .وعليه فكالم القادياني باطل في العالقة بين النبوة والتحديث ،باطل
وزائف ومردود عليه قاله وفصله على مقاسه في تدرجه الدعاء النبوة.
وأما قوله بوجود استعداد باطني للمحدث ليكون نبيا ،فهذا كالم باطل ،ألن
النبوة ال تُكتسب وال عالقة لها بحاالت الناس اإليمانية ،وإنما تتعلق أساسا
باإلرادة اإللهية  ،قال تعالى لنبيه ُ ّ (( :أ َ ْعلَ ُم َحي ُ
يب
ص ُ
سي ُ ِ
سالَتَهُ َ
ْث يَ ْجعَ ُل ِر َ
شدِيدٌ ِب َما َكانُواْ يَ ْم ُك ُرونَ [األن عام :
اب َ
عذَ ٌ
صغ ٌ
َار ِع ندَ ّ ِ َو َ
الَّنذِينَ أ َ ْج َر ُمواْ َ
. )) ]124فليس صحيحا أن النبي ُم حدَّنث على وجه الكمال ،وال المحدث
نـبي مـن جهـة اســتعداده .ليـس كـذلك ألن النـبي عبـد صـالح ونـبي ،لكـن
ال ُمحدَّنث ،عبد صالح فقط  ،ولن يكون نبيا مهما بلغ من درجة الصالح .
وأما رواية ابن عباس عن تلك القراءة التي ألحق فيها كلمة" محدث "
بــالقرآن ،فهــي روايــة رواهــا البخــاري بــال إســناد –معلقــة -فهــي ليســت
ي ٍ َو َال ُم َحدَّن ٍ
ث )).
عب ٍ
ي َّن ُ َ
بصحيحة  ،فقال(( :قَا َل اب ُْن َ
َّناس َر ِ
ع ْن ُه َما ِم ْن نَ ِب ّ
ض َ
عل ما بأن روا ية ا بن ع باس رو يت ُم سندة عن ع مرو بن دي نار من
طريقين هما :الطريق األول(( :قَا َل عبد بن حميد فِي ت َ ْفسِيره ثَنَا أَبُو نعيم ثَنَا
عبَّناس ي ْق َرأ َو َما أرسلنَا من قبلك
ع ْمرو بن دِينَار قَا َل َكانَ ابْن َ
عن َ
ابْن تميلة َ
سول َو َال نَبِي َو َال ُمحدث )) .و الطريق الثاني(( :أخبرنا سفيان  ،عن
من َر ُ
عمرو بن دينار  ،قال  :قرأ ابن عباس « وما أرسلنا من قبلك من رسول
وال نبي وال محدث » )).
أقول :ذلك الخبر ال يصح إسنادا وال متنا ،فأما إسنادا ،فإن الطريقيّن
ُرويا عن عمرو بن دينار ،وهذا الراوي ضعيف وعلى أقل تقدير أن توثيقه
لم يثبت ،وحتى لو رجحنا فرضا أنه ثقة فاإلسناد ال يصح من جهته ألنه
كان يدلس ويرسل وذلك الخبر لم يُ صرح فيه بالسماع من ابن عباس.
وتفصل حاله فيما يأتي:
عمرو بن دينار المكي (ولد سنة  45أو  ، 46وتوفي سنة  126هـ) ،
قيل فيه  :ثقة  ،ثبت  ،يُدلس  ،حدث عن بعض الصحابة ولم يسمع منهم ،
كأبي هريرة ،والبراء بن عازب ،وروى عن بعضهم ما لم يسمعه منهم ،
اُتهم بالتشيع ،وحسب الذهبي أنه لم يثبت ذلك في حقه .وذكر الذهبي أن
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يحيى بن معين قال " ((:أهل المدينة ال يرضون عمرا ،يرمونه بالتشيع
والتحامل على ابن الزبير .وال بأس به ،هو بريء مما يقولون" )).
أقول :إن الحافظ الذهبي قال ذلك من دون أن يُؤيد دفاعه بأي دليل
صحيح ،والرواية قالت :أهل المدينة  ،ولم تقل فردا أو طائفة قليلة منهم ،
مما يشير إلى أن األمر له أصل  ،وإال فال يُعقل أن يكون ألهل المدينة رأي
غالب على األقل في موقفهم من عمرو بن دينار من دون أن يكون لموقفهم
ما يُبرره  ،ومن دون أن تكون عندهم أدلة تؤيد موقفهم .فال يصح رد موقف
أهل المدينة بهذه الطريقة من دون أي دليل صحيح  .إن موقفهم قوي جدا ال
يقف أمامه اعتراض الذهبي أبدا ،بل إنه موقف صحيح بدليل الشواهد
اآلتية:أولها إن إجماع أهل المدينة أو معظمهم على رمي ابن دينار بالتشيع
هو بنفسه دليل قوي ال يقف أمامه من أنكر عليهم ذلك .وهم ال يكذبون عليه
 ،فلو لم يكن متشيعا ما رموه بذلك ،وما أجمعوا عليه .والشاهد الثاني إن
سبب تحامل ابن دينار على عبد هللا ابن الزبير -رضي هللا عنهما -هو شاهد
على تشيع الرجل ،ألن الشيعة اإلمامية معروف عنهم تحاملهم على ابن
الزبير وطعنهم فيه  ،ألنه هو الذي قضى على ثورتهم التي تزعمها المختار
الثق في ال كذاب المتو فى سنة  67ه ـ .فابن دي نار تحا مل ع لى ا بن الز بير
انتصارا للشيعة الذين ينتمي إليهم ،وإال ما تعصب لهم.
والشاهد األخير -الثالث -إن مما يُؤيد ذلك أيضا أن الشيعة اإلمامية
ذكروا عمرو بن دينار من بين رجالهم  ،وترجموا له في كتبهم الرجالية ،
وأثنوا عليه بالفضل والعلم ،ووثقه بعضهم .وهذا ليس من عادتهم وال من
مذهبهم في موقفهم من علماء أهل السنة  ،فإما السكوت عنهم  ،أو انتقادهم،
أو و صفهم بـأنهم عاميون ،أو من العا مة  .ويكفـي أن نـذكر أن الشـيعة
اإلمامية يُكفرون كل من يُخالفهم كأهل السنة مثال .فموقفهم من عمرو بن
دينار ليس موقفا جزافيا  ،وإنما له خلفية مذهبية هم يعرفونها تتعلق بالتشيع
اإلمامي  .وعليه فيتبين من ذلك أن عمرو بن دينار كان شيعيا إماميا  ،أو
الراجح أنه كذلك .
وأشير هنا إلى أمر هام جدا ذكره أحمد بن حنبل يتعلق بموضوع
القراءات التي رواها ابن دينار عن ابن عباس وغيره  ،فهو لم يسمعها
سئل (يعني أ َباه) عما روى عمرو بن دينار،
منهم .فقال ((وقال عبد هللاُ :
عن ابن عباس ،وابن الزبير في القراءات سماع ؟ قال ابن عيينة :كان
عمرو ال يقول فيها سمعت ابن عباس )) .وهذا وحده كاف لرد تلك الراوية
من جهة  ،واتهام ابن دينار بوضعها من جهة أخرى  ،فكيف سمح لنفسه أن
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يروي هذه الروايات الباطلة التي تطعن في القرآن عن ابن عباس وابن
الزبير ولم يسمعها منهما ؟؟!!  ،فهل كان هذا في صالحه ؟ ،وأليس عمله
هذا جريمة في حق الشرع ،والعقل ،والعلم ؟؟!  .ولماذا يرويها ،وأية فائدة
منها لإلسالم والمسلمين ؟؟!!.إنه رواها ألنها تتفق مع تشيعه اإلمامي ،ألن
الثابت في المذهب اإلمامي أنه يطعن في القرآن الكريم ويقول بتحريفه،
والقول به من ضروياته  .وخالصة حال الرجل أنه ضعيف ،والراجح أنه
شيعي إمامي كان يُ مارس التقية في عالقته بأهل الحديث ،واإلسناد من
جهته ال يصح النقطاعه ،ولضعف راويه .
وإما متنا ،فالقرآن ينقض تلك الرواية نقضا  ،ألنها تزعم أن ابن عباس
كان يقرأ قراءة مخالفة لما اجمع عليه الصحابة عندما وحدوا المصحف
زمن الخليفة عثمان بن عفان رضي هللا عنه .وهذا باطل ،كما أنها تعني أن
القرآن تعرض للتحريف بسقوط كلمة منه ،أو بادخالها فيه .وهذا باطل ألن
القرآن تولى هللا حفظه وحمايته بحيث ال يأتيه الباطل أبدا .كما أنه مما يُبطل
تلك الزيادة المزعومة ويدل على أنها ُمقحمة في اآلية هو أن اآلية تكلمت
عن الذين يُرسلهم هللا ،وهم األنبياء والمرسلين فقط ،وأما المحدث فليس نبيا
وال مرسـال ،حـتى وإن أت صف بب عض أخـالق النـبي ،وهـي من صفات
المؤمنين كلهم بما فيهم النبي نفسه.
وأما قوله الثاني ،فهو باطل جملة وتفصيال ،وفيه تحريف وتالعب
وخداع .ألنه أوال  ،إن ال ُمحدثية ليست نوعا من انواع النبوة ،والنبي ليس
ُم َحدَّنثا وإنما هو نبي يُوحي إليه ،قال تعالى (( :قُ ْل إِنَّن َما أَنَا بَش ٌَر ِ ّمثْلُ ُك ْم يُو َحى
احدٌ فَا ْست َ ِقي ُموا ِإلَ ْي ِه َوا ْست َ ْغ ِف ُروهُ َو َو ْي ٌل ِلّ ْل ُم ْش ِر ِكينَ [فصلت
ي أَنَّن َما ِإلَ ُه ُك ْم ِإلَهٌ َو ِ
ِإلَ َّن
 .)) ]6 :والتحديث ليس وحيا وإنما هو إن اعترفنا به فهو لن يخرج عن
اإللهــام والخواطــر والحــدوس ،وهــو آمــر نســبي ظــني يحتمــل الخطــأ
والصواب ،والحق والباطل  .فال ُمحدَّنث ليس نبيا بالقوة وال بالفعل وال يصح
وصفه بذلك قطعا ،وعليه فقول القادياني" النبي محدث ،والمحدث نبي"
كالم باطل قطعا .ألن النبي :عبد صالح ونبي ،وأما ال ُم حدث ،فهو عبد
صالح فقط وليس بنبي حقيقة وال مجازا وال تجوزا ،وليس نبيا بالفعل وال
بالقوة .فهو ليس نبيا بأي وجه من الوجوه ،ألنه ال يتلقى وحيا وال هو
مع صوم  ،وإن ما هـو ك غيره من ال ناس عا مة وال صالحين خا صة يتلقـى
إلهامات وخواطر وحدوسا؛ فقد تكون من النفس ،أو من الشيطان  ،أو من
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ال َملَك .وعليـه فال يُم كن أن ي كون التحـديث من النبـوة ،وال يـؤدي إلـى
العصمة ،وإنما النبي هو الذي يتلقى الوحي من عند هللا وأما غيره فليس نبيا
وال يتلقى الوحي اإللهي .فاألصل مختلف تماما بين النبوة والتحديث ،وال
يُمكن أن يكون التحديث والمحدثية من أنواع النبوة كما زعم القادياني .
وعليه فالنبي ليس محدثا على وجه الكمال كما زعم القادياني ،وإنما النبي
عبــد صـالح ونــبي .وأمـا قولــه :المحــدث نــبي بــالقوة بنــاء علــى اســتعداده
الباطني ،فهو تعريف باطل .ألن ال ُم حدَّنث هو عبد صالح فقط ،وليس نبيا
بالقوة ،ألن أمر النبوة بيد هللا وليس أمرا ُمكتسبا.
ثانيا :بما أن التحديث والمحدثية ليسا من أنواع النبوة فإنه يظهر من ذلك
أن القادياني حرف معنى التحديث والنبوة وفسره حسب هواه لغاية في
نفسه .كما أن استدالله بحديث (( لم يبق من النبوة إال المبشرات)) هو
استدالل ال يصح ،وفيه تالعب وتحريف واستنتج منه معنى باطال عندما
قال (( :أي لم يبق من أنواع النبوة إال نوع واحد  ،وهي المبشرات من
اقسام الرؤيا الصالحة)) .ال يصح  ،ألن الحديث لم يقل ذلك  ،وقد فسره
حديث آخر تفسيرا واضحا قطعيا ينقض مزاعم القادياني كلها  ،لكنه أغفله
وفسر الحديث األول بهواه .وحديث البخاري هذا نصه (( :عن أبي هريرة
قال سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :لم يبق من النبوة إال
المبشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤيا الصالحة )) .واضح من الحديث
أنه ال يتكلم عن أنواع النبوة وال ذكر أنواعها  ،وإنما ذكر بعض صفاتها
التي تتقاطع مع صفات المؤمنين الصالحين منها الرؤية الصالحة .ألن النبي
هو أوال مؤمن صالح ،ثم نبي بعدما اصطفاه هللا ،فهو يتقاطع مع المؤمن
تفوق النبي عليه في قوة وعمق تلك
الصالح في صفات تجمعهما ،مع ّ
الصفات  ،ثم يختلف عنه تماما وكلية بالنبوة .وعلى هذا األساس فال يُمكن
أن يكون المؤمن الصالح صاحب رتبة المحدثية نبيا ،ال بالقوة وال بالفعل
ألن النبوة ال تكسب أصال وقطعا  .وفيما يتعلق بالرؤية قد سماها النبي
صلى هللا عليه وسلم الصالحة بالنسبة لغيره من الناس .وإال فإن رؤية النبي
فهي جزء من نبوته ،لكن الرؤية عند غيره من الناس هي على ثالثة أنواع:
رؤية من النفس ،ورؤية من الشيطان  ،ورؤية صالحة من ال َملَك .فالرؤية
الصالحة هي صفة من صفات النبوة وهي حق ال يتخلف بالنسبة للنبي،
لكنها ليست حقا في حق المؤمن الصالح  ،وتبقى احتمالية ضمن أنواع
الرؤية التي أشرنا إليها .وهي ليست كما زعم القادياني بأنها نوع من انواع
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النبوة .فهذا زعم باطل قطعا بدليل الحديث السابق وبحديث آخر صحيح في
مسند أحمد  :عن ((أنس بن مالك قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم
:إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فال رسول بعدي وال نبي قال :فشق ذلك
على الناس قال قال ولكن المبشرات قالوا يا رسول هللا  :وما المبشرات؟،
قال  :رؤيا الرجل المسلم وهي جزء من أجزاء النبوة" إسناده صحيح على
شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير المختار بن فلفل فمن رجال
مسلم)).
أ قول :وا ضح من الحـديث ا نه ين قض كل مزاعم القاد ياني الم فتري
المحرف والمغالط .إنه أكد قطعا توقف النبوة والرسالة ،فال نبي وال رسول
بعـد النـبي محمـد عليـه الصـالة والســالم  ،ثـم ذكـر بصـراحة أن الرؤيـة
الصالحة هي جزء من أجزاء النبوة وليست نوعا من أنواعها ،ألن النبوة
اصطفاء وهبة من عند هللا وهي قد توقفت نهائيا فلم يبق إال بعض أجزائها-
أي بعض صفاتها -منها الرؤية الصالحة ،هي عند غير النبي ظنية ونسبية
واحتمالية ألنها ليست وحيا وهي نوع من أنواع الرؤى ،فقد تكون من
النفس ،او من الشيطان أو من المالك .وبذلك يتبين بطالن مزاعم القاديان
وتحريفاته وتالعباته بالحديث النبوي انتصارا ألهوائه وتلبيسات شياطينه
في ادعائه للنبوة.
الشاهد الرابع  :عندما احتج القادياني بحديث يؤيد زعمه بأنه هو المهدي
المنتظر وبيّن له بعض العلماء أن الحديث ال يصح إسنادا وال متنا وذكروا
له بعض رجاله الضعفاء ،منهم :جافر الجعفي  ،وعمرو بن شمر ،غضب
وأنكر عليهم ذلك وقال (( :لم يثبت كذب جابر وعمرو ابن شمر قط  ،بل
ثبت صدقهما )) .ثم وصفهما بأنهما صلحاء وأجلة.
أقول :زعمه باطل جملة وتفصيال ال يقوله إال جاهل أو صاحب هوى.
والقادياني جمع بينهما وغلب عليه هواه  .زعم ذلك زورا وبهتانا انتصارا
الدعائه بأنه المسيح والمهدي .قال ذلك دون أن يقدم وال دليال علميا واحدا
يثبت زعمه  .وهذا يكفي وحده لرد زعمه من أساسه ،واألدلة العلمية من
علم الجرح والتعديل تبين كذب وتحريف القادياني وصدق قول المخالفين له
كما سنفصله قريبا .وال شك أن القادياني تعمد الكذب والوقوع في ذلك
الخطــأ،ألن أحــوال الــراويين الســابقيّن معروفــة وثابتــة فــي كتــب الجــرح
والتعديل ،أنهما شيعيان رافضيان ضعيفان  ،فعل ذلك انتصارا لهواه بهواه
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.وفيما يأتي بيان حال الروايين :جابر الجعفي وعمرو بن شمر في علم
الجرح والتعديل لشرح وتوثيق خطأ وكذب ما قاله القادياني عندما زعم
ثبوت توثيق الراويين
جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي الشيعي الكوفي(ق2:هـ) :قيل فيه:
ضعيف ،رافضي  ،ثقة ،كذاب  ،ال يُكتب حديثه ،متروك  ،ليس بثقة .وقال
أبو حنيفة النعمان  :ما رأيت فيمن لقيت أفضل من عطاء بن أبي رباح ،
وال لقيت أكذب من جابر الجعفي  ،ما أتيته بشيء إال جاءني فيه بحديث ،
و زعم أن عنده كذا و كذا ألف حديث لم يُظهرها .وكان جابر الجعفي يقول
 :عندي خمسون ألف حديث  ،ما حدّثت منها بحديث  .و هذا يعني أن تلك
األحاديث من أكاذيبه  ،وإال فمن أين له بها حتى ال يعلمها إال هو ؟ .
والثاني :عمرو بن شمر الجعفي  ،قال فيه المحدثون  :رافضي كذاب ،
يشتم الصحابة ،و يضع األحاديث للرافضة-الشيعة اإلمامية ، -ليس بشيء،
زائغ كذاب ،يروي الموضوعات عن الثقات.
وبذلك يتبين خطأ وكذب القادياني عندما قال (( :لم يثبت كذب جابر
وعمرو ابن شمر قط  ،بل ثبت صدقهما )) .ثم وصفهما بأنهما " صلحاء
وأجلة" .وصفهما بذلك ألنه مثلهما على طريق الكذب والضالل !!!! .
الشاهد الخامس :زعم القادياني انه ورد حديث عن النبي عليه الصالة
والسالم يقول فيه" (( :يُدفن المسيح الموعود في قبري")) .وزعمه هذا
باطل قطعا ،فال يوجد ذلك الحديث المزعوم في كتب الحديث ،وال في
تراجم الرواة ،وال في مصنفات التواريخ .وإنما هو من أكاذيب القادياني،
فقد تعمد اختالق ذلك الحديث انتصارا لهواه وشيطانه .افتراه وهو يعلم أن
من يتعمد فعل ذلك فليتبوأ مقعده من النار كما ورد الحديث الصحيح عن
النبي عليه الصالة والسالم .والمسيح المقصود في ذلك الحديث المكذوب
هو القادياني ،وليس المسيح ابن مريم عليه السالم .وهذا الحديث كما كشف
أن القادياني كاذب هو الذي اختلقه ،فمتنه هو أيضا كشفه وفضحه ،ألن
المؤكد أن القادياني لم يزر مكة وال المدينة كما بيناه سابقا ،وأنه مات في
قاديان ودُفن بها ولم يُدفن بالمدينة في قبر النبي على حد زعمه .فانظر
وتدبر وتعجب من حال هذا الدجال المفتري الذي ال يتورع من أن يكذب
أي شيء انتصارا لهواه وشيطانه وأسياده اإلنجليز!!!!  .والحقيقة أن هذا
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الشاهد ليس خطأ علميا ،وإنما هو شاهد على أن القادياني اختلقه وكذب به
على النبي والناس.
الشاهد السادس :احتج القادياني بحديث واعتمد عليه في زعمه انه
من أسرة فارسية ،فقال (( :في كتاب التيسير عن أبي هريرة" من أسلم من
بني فارس فهو قرشي "و أنا من الفارس كما أنبأني ربي )) .هذا الحديث
إسناده ضعيف  ،ومتنه ُمنكر ،ألن اإلسالم جاء ليُ خرج الناس من األديان
الباط لة إ لى ا لدين ال حق و هو اإل سالم ،و لم يأت ليُ خرجهم من أجنا سهم
ليصبحوا عربا وال قرشيين .فالحديث ليس بصحيح ،لكن القادياني اعتمد
عليه ألنه وافق هواه من جهة ،وهو شاهد على أن القادياني ال يُ فرق بين
صحيح الروايات من سقيمها من جهة أخرى .وذلك الحديث هو دليل دامغ
على بطالن ادعائه للنبوة ،فلو كان كما زعم لما أخطأ فيه ،بل ولَما نقله من
كتاب التيسر ألن النبي يتلقى الوحي وال يقرأ الكتب ،وال يرجع إليها ،وال
ينقل منها.
الشاهد األخير – السابع من أخطاء القادياني  : -عندما كان القادياني
يتكلم عن المهدي المنتظر في صحيح البخاري قال (( :منها مثال أحاديث
في صحيح الب خاري أ ُ نبيء في ها عن ب عض الخل فاء في ا لزمن األ خير،
والسيما الخليفة الذي ورد عنه في صحيح البخاري انه سيأتي من اجله
صوت من السماء  " :خليفة هللا المهدي" .فكروا اآلن في مدى صحة هذا
الحديث ومرتبته الذي ورد في أصح الكتب بعد كتاب هللا)).
أقول :ال وجود لذلك الحديث في صحيح البخاري وال في صحيح مسلم.
علما بأن المهدي باسمه هذا لم يُذكر في الصحيحين أصال .وذلك الحديث
ورد في كتب حديثية أخرى منها سنن ابن ماجة ،يقول . :فقال ( فإذا
رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج  .فإنه خليفة هللا المهدي ))  .فأين
تأكيــدات القاديــاني عنــدما زعــم أن ذلـــك الحـــديث ورد فــي صــحيح
البخاري؟؟!! .إنه جاهل  ،أو صاحب هوى تعمد ذكر ذلك لغايات في نفسه.
بل والصحيح انه تعمد الكذب فيما قاله انتصارا لهواه وشيطانه .علما بأن
ذلك الخطأ والكذب قاله سنة 1893م ،وبقي في كتابه " شهادة القرآن " إلى
أن مات سنة 1908م  ،ولم يُ صححه ،وال نبهه وحيه المزعوم وال أمره
بتصحيحه.
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وال شك أن القادياني في ذلك الخطأ واألخطاء التي سبقته كان كاذبا
ومحرفا فيما قاله وفي ادعائه للنبوة ،ألنه لو كان نبيا ما وقع في تلك
األخطاء ،وال تعمد ذكرها وهو كاذب،ولما أقره عليها وحيه المزعوم .وبما
أن تلـك األخ طاء واألكاذيـب بقيـت في كتبـه دون ت صحيح إلـى أن مات
القادياني ،فهي أدلة قطعية على انه ليس نبيا ،وإنما هو كاذب كذاب في
ادعائه للنبوة.
ثانيا :أخطاء تتعلق بالسيرة النبوية والتاريخ :منها الشواهد اآلتية:
أولها :يقول القادياني(( :إذ قد مات أحد عشر ولدا لنبينا الكريم صلى هللا
عليه وسلم  .))...ومعنى كالمه أنه مات لنبينا عليه الصالة والسالم  11ولدا
في حياته،ألنه ال شك أنهم ماتوا من بعده ؛ وبما انه من الثابت أن فاطمة
–رضي هللا عنها -ماتت بعده فهذا يعني حسب قول القادياني أنه ولد للنبي
 12ولدا .وهذا لم يثبت  ،بل ليس بصحيح ،ألن أهل العلم اختلفوا في عددهم
وال يوجد دليل قطعي يؤكد أنهم أكثر من ثمانية أوالد .والراجح أنهم سبعة،
أو ثمانية بين الذكور واإلناث .وبما أن القادياني ذكر عددهم بصيغة اإلثبات
ال الظن واالحتمال ،ولم يذكر أي دليل يؤيد قوله ،فإنه قد اخطأ في ذلك.
ال شاهد الثاني :ي قول القاد ياني عن محاو لة صلب الم سيح بن مريم
ومصيره (( :فأُنزل عن الصليب  ،ووضع في القبر ،وخرج من القبر
متنكرا بلباس بستاني  ،ثم سافر إلى بلد آخر بأمر من هللا تعالى كما يقول
ين [المؤمنون  .))]50 :وورد
تعالىَ (( :و َآو ْينَا ُه َما ِإلَى َرب َْوةٍ ذَا ِ
ت قَ َر ٍار َو َم ِع ٍ
في األحاديث أن عيسى بن مريم عاش بعد هذا الحادث إلى مئة وعشرين
عاما ،ثم مات .))...
وزعم أيضا  (( :وثبت بثبوت قطعي أن عيسى هاجر إلى ملك كشمير
بعدما نجاه هللا بفضل كبير  ...وقبره موجود إلى اآلن )) .
أقول :أوال ،تلك المزاعم ليست بصحيحة ،وال يوجد أي دليل تاريخي
صحيح يُثبتها ،وال يصح االعتماد على مرويات أهل الكتاب فيما رووه عن
المسيح ابن مريم عليه السالم إال بشواهد علمية قطعية من القرآن  ،أو
الســنة ،أو مــن التــاريخ  ،ألن كتبهــم الغالــب عليهــا األكاذيــب واألباطيــل
والمستحيالت واألساطير .وكذلك ال يصح االعتماد على الروايات الحديثية
الضعيفة والموضوعة المتعلقة بالمسيح ابن مريم المروية في كتب الحديث
واألدب والتاريخ.
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ثانيا :تلك األخبار باطلة بدليل القرآن الكريم ،فال يصح قول القادياني
بأن المسيح " أ ُنزل عن الصليب " ،ألن المسيح لم يُقبض عليه أصال ،
وإنما ُ
شبه لهم ،فلم يقبضوا عليه وال صلبوه .قال تعالىَ (( :وقَ ْو ِل ِه ْم إِنَّنا قَت َ ْلنَا
صلَبُوهُ َولَ ـ ِكن ُ
ش ِبّهَ لَ ُه ْم
سى ابْنَ َم ْريَ َم َر ُ
ْال َمسِي َح ِعي َ
سو َل ّ ِ َو َما قَتَلُوهُ َو َما َ
ع َّن
َو ِإ َّنن الَّنذِينَ ْ
الظ ِّن َو َما
اختَلَفُواْ فِ ي ِه لَ ِفي ش ٍَّك ِ ّم ْنهُ َما لَ ُهم بِ ِه ِم ْن ِع ْل ٍم ِإالَّن ا ِت ّبَا َ
قَتَلُوهُ يَ ِقينا ً [النساء  . ))]157 :فالقرآن حسم األمر وال كالم بعده ،لكن
القادياني الكذاب الم حرف المدعي للنبوة خالف ال قرآن صراحة ،فتركه
وراء ظ هره وأخـذ بروايـات مكذوبـة ألن ها توا فق هـواه في قولـه ب موت
المسيح .وذلك ليس من أخالق وال مواقف األنبياء والصالحين  ،وإنما هو
من سلوكيات المفترين المحرفين كالقادياني.
كما أن زعمه بأن المسيح وضع في القبر ثم خرج متنكرا وخرج إلى بلد
آخر مع أمه ،هو زعم باطل وال يوجد أي دليل تاريخي صحيح يُثبته وإنما
ع ِزيزا ً َح ِكيما ً
الصحيح ما قاله القرآن الكريم ((بَل َّنرفَعَهُ ّ ُ ِإلَ ْي ِه َو َكانَ ّ ُ َ
[النساء  .)) ]158 :فالمسيح لم يُصلب ،وال فر ،وإنما رفعه هللا إليه ،لكن
القادياني خالف ذلك صراحة ،ثم يدعي أنه نبي ،إنه ليس نبيا  ،وإنما هو
كاذب محرف عبد لهواه وشيطانه وأسياده اإلنجليز!!!!.
وأما احتجاجه بقوله تعالىَ (( :و َجعَ ْلنَا ابْنَ َم ْريَ َم َوأ ُ َّنمهُ آيَةً َو َآو ْينَا ُه َما إِلَى
ين [المؤمنون  ،))]50 :فهو باطل قطعا ،ألن تلك اآلية
َرب َْوةٍ ذَا ِ
ت قَ َر ٍار َو َم ِع ٍ
تتكلم عن المسيح وأمه بعدما ُولد  ،بدليل أن اآلية بدأت بالتنبيه إلى أن مريم
وابنها هما من آيات هللا ،وبعد والدته آواهما هللا كما ذكرت اآلية الكريمة.
فذلك لم يحدث أبدا بعد محاولة صلبه ورفعه إلى السماء ،لكن القادياني لما
كان محرفا كذابا وجدناه قد خالف القرآن صراحة ولم يُشر إليه وكأنه غير
حرف معناها واستشهد بها !! .وهذا ليس
موجود ،لكنه عندما وجد آية عامة ّ
بســلوك األنبيــاء وال األتقيــاء وال النزهــاء والشــرفاء ،وإنمــا هــو ســلوك
االنتهازيين والنفعيين والوصوليين على حساب الشرع والعقل والعلم.
وأما الحديث الذي احتج به فهو باطل قطعا  ،ألن عيسى بن مريم عليه
السالم ما يزال حيا ،رفعه هللا إليه ،وسيموت عندما ينزل إلى األرض وفيها
يموت.
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وأما زعمه بأن المسيح هاجر قطعا إلى بالد كشمير وبها مات وقبره ما
يزال إلى اليوم ،فهو زعم باطل قطعا وليس صحيحا كما زعم القادياني
كاذبا ُمحرفا .فقد قطع بزعمه من دون أن يقُدم أي دليل من شرع وال عقل،
وال رواية تاريخية وال أثرية صحيحة .فال يُمكن أن يكون زعمه صحيحا
والمسيح عليه السالم لم يُصلب وال هرب وإنما رفعه هللا إليه  ،وسينزل إلى
األرض عندما يحين وقت نزوله.وأما زعمه بوجود القبر ،فهذا كالم تافه
وزا ئف ،ألن قبره ال مزعوم ي ندرج ضمن ق بور األنب ياء المكذو بة قديما
وحديثا .ومن المؤكد تاريخيا أنه ال يعرف قبر نبي من األنبياء على الحقيقة
إال قبر نبينا محمد عليه الصالة والسالم .وأما قبر عيسى المزعوم فهو قطعا
مختلق ومنسوب إليه ،ومن المستحيل أن يكون قبره ألنه ما يزال حيا لم
يمت.
واضح من ذلك أن القادياني تعمد مخالفة الشرع فيما قاله عن مصير
المسيح ابن مريم عليه السالم ،خالفه مخالفات صريحة صارخة ،تشهد عليه
بأنه كاذب محرف وليس بنبي ،قاله ليزعم أنه هو المسيح الموعود.
الشاهد الثالث  :من أخطاء القادياني التاريخية المتعلقة بالمسيح ابن
مريم أنه قال (( :الميزة الرابعة أنه لم يكن من بني إسرائيل لكونه بال أب
.))..
أقول :ذلك الزعم ال يصح ،ألن عيسى بن مريم –عليه السالم -خلقه
هللا بال أب ،فمن الطبيعي انه ال ينتسب إلى بني إسرائيل وال إلى غيرهم من
جهة األدب .وال يصح التساؤل عن نسبه من جهة أبيه  .وال يصح نفي نسبه
إلى بني إسرائيل أيضا ،ألن نفيه يُ شعر بأن نسبه يعود إلى قوم آخرين؛
وإنما للمسيح نسب إليهم من جهة أمه فقط وهي مريم بنت عمران ،وهي
من بني إسرائيل قطعا .فهو من بني إسرائيل من جهة امه ،وهذا نسب
صحيح ومعتبر وال يصح نفي انتسابه إلى بني إسرائيل بسبب أنه ال أب له
 .ولو لم يكن عيسى بن مريم من بني إسرائيل ما أرسله هللا إليهم رسوال،
سوالً ِإلَى بَنِي ِإس َْرائِي َل أ َ ِنّي قَ ْد ِجئْت ُ ُكم ِبآيَ ٍة
وما علمه التوراة .قال تعالىَ (( :و َر ُ
ين َك َه ْيئ َ ِة َّن
ِ ّمن َّنر ِبّ ُك ْم أ َ ِنّي أ َ ْخلُ ُق لَ ُكم ِ ّمنَ ِ ّ
ون َ
الطي ِْر فَأَنفُ ُخ ِف ي ِه فَيَ ُك ُ
طيْرا ً ِبإِ ْذ ِن
الط ِ
ّ ِ َوأُب ِْر ُ
ص َوأ ُ ْح ِيـي ْال َم ْوتَى ِبإِ ْذ ِن ّ ِ َوأُنَ ِبّئ ُ ُكم ِب َما تَأ ْ ُكلُونَ َو َما
ئ األ ْك َمهَ واألَب َْر َ
تَد َِّنخ ُرونَ ِفي بُيُو ِت ُك ْم ِإ َّنن ِفي ذَ ِل َك آليَةً لَّن ُك ْم ِإن ُكنتُم ُّممؤْ ِم ِنينَ [آل عمــران :
نجي َل [آل عمران .))]48 :
،))]49و(( َويُعَ ِلّ ُمهُ ْال ِكت َ َ
اإل ِ
اب َو ْال ِح ْك َمةَ َوالت َّن ْو َراة َ َو ِ
فبنو إسرائيل هم قوم عيسى بن مريم من جهة أمه ،ولذلك أرسله إليهم
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ان قَ ْو ِم ِه ِليُبَ ِيّنَ
س ْلنَا ِمن َّنر ُ
سو ٍل إِالَّر بِ ِل َ
وبلسانهم بدليل قوله تعالىَ (( :و َما أ َ ْر َ
س ِ
ض ُّمل ّ ُ َمن يَشَا ُء َويَ ْهدِي َمن يَشَا ُء َو ُه َو ْالعَ ِز ُ
يز ْال َح ِك ي ُم [إ براهيم :
لَ ُه ْم فَيُ ِ
 . ))]4فبنو إسرائيل هم قوم المسيح بن مريم من جهة أمه ،وإال ما أرسله
هللا إليهم وبلسانهم .
الشاهد الرابع من أخطاء القادياني التاريخية ،يقول(( :ومن المسلم به
عند الجميع أن مدينة بابل كانت تقع على األرض التي عليها مدينة كربالء
اليوم)):
أقول :ذلك القول ليس صحيحا قطعا ،وال يقوله إال جاهل ،أو صاحب
هوى قاله لغاية في نفسه .وال يُمكن أن تكون مدينة كربالء على أرض
مدينة بابل التاريخية بالعراق ،ألن مدينة بابل األثرية ما تزال قائمة إلى
اليوم وقد أقيمت عليها مشاريع حديثة .فكيف تقوم مدينة كربالء على مدينة
با بل و هي ماتزال آثار ها قائ مة إ لى ال يوم ؟؟! !  .فال يُم كن أن ي حدث
ذلك.علما بأن مدينة بابل التاريخية األثرية تقع اليوم في محافظة بابل وتبعد
عن بغداد بنحو  90كلم جنوب بغداد  .وفي المقابل فإن كربالء هي مدينة
قائمة بذاتها وتمثل مركز محافظة كربالء وتبعد ب  108كم إلى الجنوب
الغربي من العاصمة العراقية بغداد .أليس من المستحيل أن تكون مدينة
كربالء قائمة على آثار مدينة بابل التاريخية؟؟!! .لكن القادياني زعم أن
ذلك أمر ُم سلّم به عند الجميع !!!! .فانظر إلى الجهل  ،والكالم بال علم ،
إنه أكد على أن زعمه هو أمر مسلم به دون أي دليل ،مع أنه يُمكنه التأكد
منه بالسؤال  ،أو بالمعاينة .لكن القادياني لم يفعل ذلك ووقع في خطأ فادح
كشفه وفضحه بأنه يتكلم بال علم ،أو انه يتعمد التحريف والكذب لغايات في
نفسه .وفي الحالتين أنه كاذب ،والنبي ال يكذب  ،وال يُخطئ  ،ألنه يتلقى
العلم بالوحي ،وال يقره هللا على خطأ .لكن القادياني وقع في ذلك الخطأ
التاريخي الكبير ،فلم يُنقذه وحيه المزعوم وتركه مكشوفا مفضوحا .ولو
كان نبيا لما وقع في ذلك الخطأ الفادح الفاضح .
الشاهد الخامس :عندما كان القادياني يتكلم عن مدينة بابل بالعراق قال:
(( التي كان طولها مائتي ميل ،والتي كان عدد سكانها يزيد على عدد سكان
مدينة لندن بخمسة أضعاف)).
أقول :ذلك الكالم ليس بصحيح ،وال يقوله إال جاهل ال يعي ما يقول ،أو
صاحب هوى يعي ما يقول قاله لهوى في نفسه .وذلك أنه لم يسجل التاريخ
143

قديما وال حديثا أن مدينة بلغ طولها  200ميل ،أي نحو 300 :كلم  .إنه من
وتصوره يكفي وحده
الجنون القول بأن مدينة بلغ طولها ذلك العدد!!!!.
ّ
للحكم عليه بعدم الصحة.
وقد بينت الدراسات األثرية الحديثة عدم صحة ما قاله القادياني عن
طول مدينة بابل وعدد سكانها ،وذلك أنه تبين أن السور الذي كان يُحيط
بالمدينة بشكل مربع قُدر طول ضلعه بـ 56 :كلم  ،ومساحة المدينة 196
كلم مربع .وبما أن هذه المساحة كبيرة جدا و(( المكتشفات األثرية لم تعثر
على أجزاء كبيرة من السور فقد تطرق الشك إلى هذا التقدير))  .وقُدر
محيطها بنحو  42ميال .وبناء على هذا المحيط فطول المدينة أقل بكثير من
 56كلم وبما أن سور المدينة كان مربعا فطول الضلع نحو  15،5 :كلم.
وفي الحالتين فإن قول القادياني ليس بصحيح قطعا ،والراجح أنه قال ذلك
بهواه انتصارا لهواه.
وأما بالنسبة لما قاله القادياني بأن عدد سكان مدينة بابل كان(( يزيد
على عدد سكان مدينة لندن بخمسة أضعاف)).فليس بصحيح قطعا ،ألن
سكان بابل قُدر عددهم فيما بين 250000 – 200000 :نسمة  ،لكن عدد
سكان لندن سنة 1800م قدُر بنحو مليون نسمة ،والشك أن عددها عندما
قال القادياني زعمه -سنة 1895م -كان أكثر من المليون نسمة  .فأين ما
زعمه القادياني بأن عدد سكان مدينة بابل كان أكثر من سكان مدينة لندن
في زمانه بخمسة أضعاف؟؟!!!!  .فانظر وتعجب من مجازفات القادياني
الذي يدعي النبوة ،وأين وحيه المزعوم ليُعطيه المعلومات الصحيحة ؟،
ولماذا لم يصحح له أخطاءه؟؟ ،ولماذا لم يُنقذه من أخطائه التي هي أدلة
قطعية على كذبه؟؟ !!!! .إن ذلك الخطأ التاريخي والعلمي هو دليل قطعي
على أن القادياني كاذب وليس نبيا.
ال شاهد األخير – ال سادس :-من غرائب أخطاء القادياني وفضائحه
المتعلقة بالسيرة النبوية أنه قال (( :ألقوا نظرة على التاريخ سترون أن
حضرة النبي  ...كان ذلك اليتيم الذي مات أبوه بعد أيام من والدته  ،وماتت
أمه ...مجموعة الخزائن الروحانية ،جزء  23كتاب بيغام صلح ص.)).465
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أقول :إنه خطأ غريب جدا ال يصح أن يقع فيه مسلم .ويشهد على
القادياني أنه كثير الجهل بالسيرة النبوية  ،وانه ال يهتم بها إال ما وافق
هواه.ألنه من الثابت في السيرة النبوية أنه عندما ولد النبي محمد عليه
الصالة والسالم كان والده عبد هللا قد مات  .فأين نبوة القادياني ووحيه
المزعومان؟؟ ،لماذا لم تعصمه نبوته من الخطأ ؟؟ ،ولماذا لم يتدخل الوحي
ويُصحح له خطأه إن كان حقا نبيا كما زعم ؟؟ .ولماذا تركه وحيه المزعوم
على خطئه ولم يصححه له قبل أن يموت سنة 1908م؟؟ وأين العلم اللدني
الذي زعم القادياني أن هللا أكرمه به .ال جواب ،إال أن القادياني جاهل
وكاذب في ادعائه للنبوة ،فلو كان نبيا حقا لعصمه هللا تعالى بوحيه .وبما
أنه لم يعصمه ،فذلك القول هو دليل قطعي على خطئه وكذبه .ومن غرائبه
أنه احتج بالتاريخ ودعا إلى قراءته وهو لم يقرأه ووقع في خطأ فادح ال يقع
فيه تالميذ المدارس.
ذلك الشاهد والتي سبقته من الشواهد التاريخية هي أدلة قطعية على
وقوع القادياني في أخطاء تشهد عليه بأنه ليس نبيا ،فلو كان نبيا ما وقع
فيها ولعصمه وحيه المزعوم؛فدلت قطعا أنه ليس نبيا ،وأنه كاذب في
ادعائه للنبوة.
ثالثا :أخطاء تتعلق باللغة العربية  :توجد في مؤلفات القادياني العربية
أخطاء لغوية كثيرة تشهد عليه بأنه كان ضعيفا في اللغة العربية ،وأنه لم
يكن نبيا وإنما كان كاذبا مدعيا للنبوة .ألنه لو كان نبيا ما وجدت فيها تلك
األخطاء ألن الوحي سيُصحح له أخطاءه :تالوة ،وكتابة ،ورسما ،وال يُمكن
أن يتركه على أخطائه ،ألن تركها هو طعن في هللا والوحي والنبي ونبوته.
وب ما أن و حي القاد ياني ال مزعوم مم لوء باألخ طاء ال شرعية والتاريخ ية
،والعلمية واللغوية ،والسرقات العلمية ،فهو ليس وحيا إلهيا وإنما هو من
أكاذيب القادياني وسرقاته ومفترياته.
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إن وجود األخطاء اللغوية في وحي القادياني المزعوم  ،وبقائها فيه إلى
أن مات هو دليل قطعي على أنه كاذب في ادعائه للنبوة .فلماذا لم يُصححها
له وحيه وبقيت كذلك إلى أن مات؟؟  .وال يصح أن يقال :ربما تكون تلك
األخطاء من النُ ساخ  .ال يصح ذلك التبرير  ،ألن القادياني هو المسؤول
عنها  ،ألنه إن لم يكتب هو بيده فإن الناسخ سيكتب ما يسمعه منه .فاألخطاء
تكون من القادياني ال من الناسخ غالبا .وحتى إذا كان بعضها من الناسخ
كان ي جب ع لى القاد ياني ال نبي المزعوم أن يأمر بالتصحيح أل نه يتل قى
اإلل هام والو حي اإللهي ين ح سب زع مه .فل ماذا لم ي تدخل وح يه لع صمته
وعصمة كتبه من أخطاء النُساخ التي حرفت وحيه المزعوم ؟؟!! .فإن كان
نبيا كما زعم يجب أن يتدخل وحيه لعصمته وتصحيح أخطائه الشرعية
واللغو ية ،والعلم ية والتاريخ ية  .وب ما أن هذا لم يح صل وكت به مم لوءة
باألخطاء  ،فالقادياني ليس نبيا وكاذب في ادعائه للنبوة. .
وأما الشواهد التي تكشف أخطاء القادياني اللغوية ،فكثيرة جدا ،منها
النماذج اآلتية:
يقول الميرزا القادياني " (( :ولو فرضنا أن آفة النسيان أجا َح شجرة َ
ْ
ُ
صواعق الحرمان " -إعجاز
وسقطت على زهر دِرايته
علمه من البنيان،
ظن ّ
المسيح ،ص  - 25الصحيح :أجاحت .وقد أخطأ فيها ألنّه ّ
أن الفعل
يعود على النسيان ال على اآلفة ،وهذا بسبب العُجمة.)) .
عرف
ومن ها :يقـول ال ميرزا ( ( :إن الف ضل ال تتبيـن إال بالبيـان،وال يُ َ
الشمس إال بالطلوع على البلدان (إعجاز المسيح ،ص  - 28 :الصحيح:
عرف الشمس)) .
وإن الفضل ال يتبيّن ...وال ت ُ َ
ومن ها  :يقـول ال ميرزا  ( ( :فوقَع رجلُه الي منى علـى البحـر (إعجـاز
الم سيح ،ص 38 :ال صحيح :فوق عت .و سبب الخ طأ أ نه ّ
الر ْجل
ظن أن ِ ّ
مذكر. )) .
ومنها ،يقول الميرزا أحمد القادياني(( :ومن عجائب هذه السورة أنها
بشر أن يزيد عليه (إعجاز المسيح.-
ف هللَ بتعريف ليس في ُوسْع
َ
ٍ
ع َّدر َ
عرفت.)).
الصحيحّ :
ومنها أن القادياني وقع في خطأين في سطرين متتابعيّن بنفس الخطأ،
فقال حاكيا أباطيل الشيعة المتعلقة بالخالفة (( :خالفة األصحاب الثالثة ما
ثبت من الكتاب والسنة وأما خالفة سيدنا المرتضى وأسد هللا التقى فثبت من
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وجوه  .))...إنه أخطأ مرتين ،فكان عليه أن يقول " :ماثبتت  ،فثبتت " .أين
العصمة أيها المدعي للنبوة ؟؟.
ومنها قوله (( :وإذا فرضنا أنا هذا الحق )) ،الصحيح " أن "  .ومنها
قو له عن الي هود  ( ( :ما كان ل هم في ز مان مو سى أ ثرا و تذكرة ) ) ،
والصحيح " أثر"  .ومنها قوله  (( :وينبذون أمورا تُعين الدين وتُحبّر حلل
المؤمنين .وتسقطون في هوة محدثات األمور )) .والصحيح " ويسقطون".
ومنها قوله  (( :مشابها بالمصطفى  ،فاعلم أن هذيّن االسمين قد حصال له
باعتبار توجه التام إلى الرقتين)).الصحيح " توجهه ".
ومنها قوله (( :ومن سنن هللا القديم المستمرة الموجودة إلى هذا الزمان
التي لم تنكرها أحد من الجهالء)) .والصحيح " ينكرها " .وهو هنا كما
أخطأ في اللغة ،فقد أخطأ أيضا في وصف هللا تعالى بالقديم ،فهذا وصف ال
يصح ،ألن هللا تعالى لم يصف به نفسه بالقديم في القرآن وال صح أن
وصفه به النبي عليه الصالة والسالم.
ومن تلك الشواهد قوله عن اليهود " (( وما آمنوا بخير الرسل وحبيب
رب المعبود)) .الصحيح " الرب "  .ومنها قوله  (( :ال يرجعون إلى مكان
وال تقربونه )).والصحيح " يقربونه "  .ومنها قوله " (( ويرزقنا مرأى
لنقري قرى مرضاة رب
الجنان بأنوار ال َج نان  ،ويُمطينا قَ َرا اإلذعان ،
َ
الرحمن)) .والصواب " الرب "؟.
ومنها قوله ((:إنها ستُجعل ثيبة و يموت بعلها و أبوها إلى ثالث سنة من
يوم النكاح)).
أقول :تلك الجملة ركيكة  ،وال يصح كتابة :ثالث سنة" ،وإنما  :ثالث
سنوات .واألبلغ أن يُ قال" ثيب " ال" ثيبة"  ،ألنه ال يُ قال للرجل :ثيب،
فاألمر يتعلق بالمرأة فقط . .فأين البالغة المزعومة ،وأين الوحي اإللهي
المزعوم؟؟
ت لك شـواهد متنو عة من أخ طاء القاد ياني اللغو ية ،ت شهد عل يه بأ نه
ضعيف في اللغة العربية ،وان وحيه المزعومة ليس وحيا إلهيا وإنما هو
وحي اختلقه القادياني بهواه وشيطانه؛ ولو كان وحيا إلهيا ما وجدت فيه
تلك األخطاء وغيرها من األخطاء المتعلقة بعلوم أخرى.
رابعا  :أخطاء تتعلق بعلوم الطبيعة :وقع القادياني في أخطاء علمية تتعلق
بعلوم الطبيعة ،تنقض ادعاءه للنبوة وتكشف كذبه وتفضحه فضحا .منها
الشواهد اآلتية:
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أولها :نفى القادياني إمكانية صعود الجسم المادي إلى السماء -الفضاء،-
فكان مما قاله (( :وقد أثبتت البحوث العلمية في مجال العلوم الطبيعية أن
الهواء على قمم بعض الجبال مضر بالصحة إلى درجة استحالة الحياة
عليها تماما ،وبذلك فإن وصول الجسم المادي إلى سطح القمر أو إلى
الشمس ،هي فكرة الغية تماما )).
و(( وإذا اعترض أحد هنا بأنه إذا كان صعود الجسم المادي إلى السماء
مستحيالن فكيف جاز معراج النبي صلى هللا عليه وسلم بالجسد المادي؟
فجوابه أن المعراج لم يكن بالجسم المادي بل كان كشفا من الدرجة العليا
واألحرى أن يُسمى يقظة .))...
أقول :إن القادياني تكلم بهواه وشيطانه  ،ولم يتكلم بعلم وال شرع ،وقوله
ليس بصحيح قطعا  ،وصعود الجسم المادي إلى السماء ليس مستحيال ،بل
هو ممكن جدا ،وثابت علما وشرعا .فأما علما فاإلنسان بجسمه وروحه
استطاع أن يصعد إلى السماء ،فوصل إلى الغالف الغازي ،وخرج منه،
وو صل إ لى القمر أي ضا .ومن الثا بت في ع لم الف لك أن الف ضاء مم لوء
باألجسام المادية الصغيرة والكبيرة ،وبعضها يُ هدد كوكب األرض يوميا.
وبما أن األجسام المادية موجودة في الفضاء ،فال يُوجد أي مانع من يصعد
الجسم المادي البشري إلى الفضاء ،وهذا قد تحقق فعال وواقعا في زماننا.
وأما شرعا فمن الثابت أن آدم وحواء -عليهما السالم -كانا في الجنة
روحا وجسدا ،ثم أ ُنزال إلى األرض وسيعودان إلى السماء .والمسيح عليه
السالم لم يمت ورفعه هللا إليه بجسده وروحه ،وسينزل من السماء ويعود
إلى األرض ثانية ،ثم يموت فيها .ويوم القيامة يرفع هللا المؤمنين بأجسامهم
وأرواحهم إلى الجنة وفيها المتاع الجسدي والروحي ،والكفار إلى جهنم
وفيها العذاب البدني والروحي  ،والكون الذي نعرفه يُدمر كله .والثابت من
نصوص المعراج النبوي انه كان روحا وجسدا وليس روحا فقط ،وليس هنا
موضع إثباته.
ولو لم يكن صعود الجسم اإلنساني إلى الفضاء ممكنا شرعا ،بل وانه
نس ِإ ِن ا ْست َ َ
ط ْعت ُ ْم أَن
اإل ِ
سيحدث لما قال هللا للجن واإلنس (( :يَا َم ْعش ََر ْال ِج ِّن َو ْ ِ
س ْل َ
تَنفُذُوا ِم ْن أ َ ْق َ
ان . . .
س َم َاوا ِ
ار ال َّن
ض فَانفُذُوا َال تَنفُذُونَ ِإ َّنال ِب ُ
ت َو ْاأل َ ْر ِ
ط ٍ
ط ِ
ش َو ٌ
علَ ْي ُك َما ُ
ان [الرحمن .))]35 -33 :
ار َونُ َح ٌ
س ُل َ
اس فَ َال تَنت َ ِ
يُ ْر َ
اظ ِ ّمن نَّن ٍ
ص َر ِ
واضح من ذلك أن هللا تعالى جمع بين الصعوديّن البشري والجني :المادي
والناري.
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وبذلك يتبين بأدلة العلم والشرع أن صعود الجسم المادي إلى السماء
ليس ممكنا فقط وإنما هو أمر واقعي حدث في الماضي ويحدث في الحاضر
،وسـيحدث فـي المسـتقبل أيضـا .فـأين االسـتحالة المزعو مة الـتي ادعاهـا
القاديني؟؟،.ولماذا لم تنقذه نبوته المزعومة من هذا الخطأ العلمي؟؟ .لم تنقذه
منه ألنه لم يكن نبيا ،وإنما كان كاذبا في ادعائه للنبوة.
الشاهد الثاني :من أخطاء القادياني أنه وصف مرض الطاعون بأنه
نار ،فقال"(( :أما أنا فقد خاطبني هللا تعالى وقال :سأعصمك ولن يقربك
الطاعون بل قال أيضا أعلن بين الناس ال تخوفوني بالنار أي الطاعون فإن
النار خادمة لنا بل خادمة خدامنا ".)).
ذلك الوصف غير علمي ،وال يصح وصف الطاعون بأنه نار ،وكان
بمقدوره أن يصفه بالمرض ،أو بالوباء ،أو بوصف عام دون أن يُخطئ في
وصفه .والطاعون مرض من األمراض وليس نارا  ،والنار أيضا ليست
مر ضا وال طاعو نا ،فه ما ُمختل فان ولي سا مت طابقيّن  .و مرض ال طاعون
تُسببه جراثيم ،وهي كائنات حية مجهرية ،لكن النار ليست كذلك  ،وأصلها
من الغازات كاألكسجين .ولو كانت النار طاعونا لهلك كل البشر منذ أن بدأ
اإلنسان في استخدامها.
ذلك الوصف غير صحيح قطعا ،ولو كان القادياني نبيا ما أخطأ فيه،
وكــان يُمكنــه أن يصــفه بــالمرض أو بوصــف عــام دون أن يُخطــئ فيــه.
والطاعون مرض والنار ليست مرضا واألمراض من الثابت علميا أنها
تحدث بسبب الجراثيم والفيروسات والبكتريا وهي أنواع كثيرة جدا  .وهي
كائنات مجهرية ال ترى بالعين المجردة ،وعليه فال يصح وصف الطاعون
بالنار ،ألن النار غازات وليست كائنا حيا ،والهي جرثومة ،وال فيروسات
وال بكتريا .ولو كانت النار طاعونا لهلك كل البشر منذ أن بدأ اإلنسان في
ار
استخدامها .ولو كانت طاعونا ما وصفها هللا تعالى بقوله(( :أَفَ َرأ َ ْيت ُ ُم النَّن َ
ش َج َرت َ َها أ َ ْم ن َْح ُن ْال ُم ْن ِشئُونَ ن َْح ُن َجعَ ْلنَاهَا ت َ ْذ ِك َرة ً
ورونَ أَأ َ ْنت ُ ْم أ َ ْنشَأْت ُ ْم َ
الَّنتِي ت ُ ُ
عا ِل ْل ُم ْق ِوينَ ))( [الواقعة  .))73 -71:فهي من نعم هللا وأفضاله علينا
َو َمتَا ً
وليست مرضا وال طاعونا كما وصفها القادياني .فلو كان القادياني نبيا
لوصف الطاعون بأنه مرض أو جرثومة  ،ولَ َما وصفه بالنار ،التي هي من
نعم هللا وأفضاله علينا .فخالف بذلك العلم والواقع والشرع ،والنبي ال يقول
ذلك ،وإنما يتفق تمام االتفاق مع الوحي والعلم والواقع.
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الشاهد الثالث :يتعلق بعمر الكون  ،وحسب زعم القادياني أنه عندما
ظهر المسيح الموعود –يعني به نفسه -كان الكون في األلفية السابعة منذ
نشأته ،وسينتهي عند تمامها ،فقال" (( :وأريد أن أبين أيضا أن الزمن
المبارك الذي تم التصريح عنه هو األلفية السابعة من عمر العالم )).
سر سورة الفاتحة زعم أن هذه السورة
وفي كتابه إعجاز المسيح ،وفيه ف ّ
(( :تب ّ
شر بزمان المسيح الموعود وأيام المهدي المعهود ))  .وأنها" تبشر
ص ُر هذا التعداد
بعمر الدنيا الدنية" .وقال أيضا عن الفاتحة(( :ومع ذلك ح ْ
إشارة ٌ إلى سنوات المبدأ والمعاد ،أعني أن آياتها إيماء إلى عمر الدنيا فإنها
سبعة آالف )).
أقول :واضح من قوله أن عمر العالم كله سيكون  7000سنة ،منذ خلقه
إلى نهايته .وهذا زعم ال يصح علما وال شرعا .فأما علما فإن عمر الكون
يتراوح ما بين 20 -15 :مليار سنة  .وقُدر عمر األرض مثال بأكثر من 5
ماليير سنة .والكائنات الحية على األرض لم تظهر دفعة واحدة  ،وإنما
ظهرت في دُفاعات عبر مراحل منفصلة ومتقطعة  ،كان اإلنسان آخرها
ظهورا بعدما هيأ له هللا تعالى األرض منذ نحو مليوني عام.
وأما شرعا فمع أنه ال يوجد دليل يُحدد عمر الكون منذ خلقه إلى اليوم ،
وال عمر األرض ،فإن هللا أخبرنا بأنه خلق الكون في مراحل وأحقاب
تاريخية طويلة ،وهذا ثابت شرعا وعلما ،فأما شرعا فالقرآن الكريم ذكر
صراحة أن هللا تعالى خلق الكون في ستة أيام بمعنى مراحل أو أحقاب
ف َّن ُ َو ْعدَهُ َوإِ َّنن يَ ْو ما ً
بدليل قوله تعالىَ (( :ويَ ْست َ ْع ِجلُون ََك بِ ْالعَذَا ِ
ب َولَن يُ ْخ ِل َ
سنَ ٍة ِ ّم َّنما تَعُدُّمونَ )(الحج،. )) 47 :و((إِ َّنن َربَّن ُك ُم ّ ُ الَّنذِي َخلَقَ
ِعندَ َر ِبّ َك َكأ َ ْل ِ
ف َ
علَى ْالعَ ْر ِش يُدَ ِبّ ُر األ َ ْم َر َما ِمن
س َم َاوا ِ
ال َّن
ض فِي ِست َّن ِة أَي ٍَّنام ث ُ َّنم ا ْست َ َوى َ
ت َواأل َ ْر َ
يع ِإالَّن ِمن بَ ْع ِد ِإ ْذنِ ِه ذَ ِل ُك ُم ّ ُ َربُّم ُك ْم فَا ْعبُدُوهُ أَفَالَ تَذَ َّنك ُرونَ )(يونس .)) 3 :
َ
ش ِف ٍ
وأخبرنا أيضا أنه سبحانه عندما خلق اإلنسان كان الكون مخلوقا تاما
جاهزا الستقبال اإلنسان .وقد سبقته إلى العيش فيه مخلوقات كالحيوانات
ض َخ ِليفَةً
والجن  .قال تعالىَ (( :و ِإ ْذ قَا َل َرب َُّمك ِل ْل َمالَئِ َك ِة ِإ ِنّي َجا ِع ٌل فِي األ َ ْر ِ
ِس لَ َك
س ِبّ ُح ِب َح ْمد َ
ِك َونُقَدّ ُ
قَالُواْ أَت َ ْجعَ ُل فِي َها َمن يُ ْف ِسدُ فِي َها َويَ ْس ِفكُ ال ِدّ َماء َون َْح ُن نُ َ
سانَ ِم ْن
اإل ْن َ
قَا َل ِإ ِنّي أ َ ْعلَ ُم َما الَ ت َ ْعلَ ُمونَ [البقرة  ،)) ]30 :و(( َولَقَ ْد َخلَ ْقنَا ْ ِ
ون َو ْال َج َّن
وم) (
َار ال َّن
س ُم ِ
ص ْل َ
َ
صا ٍل ِم ْن َح َم ٍأ َم ْسنُ ٍ
ان َخلَ ْقنَاهُ ِم ْن قَ ْب ُل ِم ْن ن ِ
َ
شيْئا ً
ان ِح ٌ
ين ِ ّمنَ الدَّن ْه ِر لَ ْم يَ ُكن َ
الحجر ،))27-26:و((ه َْل أتَى َ
اإلن َ
علَى ْ ِ
س ِ
َّنم ْذ ُكورا ً [اإلنسان  .))]1 :ومعنى ذلك أنه عندما خلق هللا اإلنسان كان عمر
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الكون أكثر من ستة آالف سنة من دون شك .منها ستة آالف سنة خاصة
بخلق الكون ،ثم تأتي مرحلة أخرى وهي التي عاشت فيها المخلوقات التي
سبقت ظهور اإلنسان ،منها الجن ،والحيوانات والنباتات .وهذه المرحلة ال
نعرف هل بدأت مباشرة بعدما تم خلق الكون أم أنها ظهرت بعد زمن طويل
من تهيئ ته؟ .ك ما أن نا ال ن عرف عمر ها الز مني ،وح سب ما يقو له ع لم
الجيولوجيا  ،وعلم الحفريات ،فإنها كانت مرحلة زمنية كبيرة.
ثم بعد ذلك تأتي المرحلة الزمنية من خلق آدم-عليه السالم -إلى اليوم.
والقرآن الكريم لم يُحدد المدة الزمنية من نزول آدم وزوجه إلى األرض إلى
ظهور اإلسالم ،وال ث َبت ذلك بحديث نبوي صحيح  .وتلك المرحلة تُقسم
إلـى مرحلتين كبـيرتين :ما قبـل التـاريخ :وتت ضمن تـاريخ اإلنسـان غـير
المكتوب .وقد اختلف العلماء في تقديرها ،وهي تتراوح ما بين 500 :ألف
 ،إلى نحو مليوني سنة .ثم المرحلة التاريخية وتبدأ بمعرفة اإلنسان للكتابة
إلى اليوم والمقدرة بنحو 6000 :سنة .وبما أن األمر كذلك علما وشرعا فال
يُمكن أن يكون تاريخ العالم سبعة آالف سنة ،وال تاريخ البشرية إلى اليوم
ستة آالف سنة  ،وال قريب من سبعة آالف سنة  ،كما زعم القادياني ،وال
عالقة لعدد آيات سورة الفاتحة بسبعة آالف سنة .فقوله غير صحيح علما
وال شرعا ،وهو دليل قطعي بأنه ليس نبيا ،وإنما هو كاذب في ادعائه للنبوة
.
الشاهد الرابع  :من أخطاء القادياني العلمية الفاضحة والغريبة أنه
قال" :والكل يعلم أن  22فبراير يقع في فصل الربيع تماما "))  .هذا خطأ
علمي ظاهر يُتعجب كيف وقع فيه القادياني!! ألنه من الثابت في علم
الجغرافيا أن شهر فبراير هو من شهور فصل الشتاء وليس من شهور
فصل الربيع  .والربيع يبدأ في النصف الشمالي من الكرة األرضية ،ومنه
بالد الهند يبدأ في  21مارس وليس في  22فبراير.
والراجح أن القادياني وقع في ذلك الخطأ كذبا ال خطأ ً.فهو قد أخطأ
بسبب التعمد ال الجهل  ،أي أنه كذب على الناس لغاية في نفسه  .وتفصيل
حاله أنه زعم ذلك بناء على نبوءة اختلقها القادياني فزعم انه تنبأ بسقوط
أمطار غزيرة جدا غير عادية ،فهي ليست كالمعتاد  ،وال كما توقعتها
األرصاد الجوية في مختلف بالد الهند  ،وأورد أخبارا لبعض الجرائد التي
صدرت في شهر شباط /فبراير سنة 1907م  .وزعم أن ت لك األمطار
الغزيرة التي تنبأ بها لم تسقط في فصل الشتاء وفيه تكثر األمطار وتكون
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غزيرة جدا ،وإنما سقطت في فصل الربيع .ولذلك فإن سقوطها الغزير لم
يكن متوقعا ،وهو قد تنبأ بها رغم أنها لم تسقط في الشتاء وإنما سقطت في
الربيع.وعليه زعم أن نبوءته قد تحققت ألنها لم تكن عادية .وكان مما قاله:
(("والكل يعلم أن  22فبراير يقع في فصل الربيع تماما ")) .و(( والبلد كله
يعرف أن هذه األمطار في فصل الربيع غير عادية ،ولم يعلم عنها إال هللا
)) .
أ قول :ت لك الن بوءة المزعو مة لم تتح قق  ،و ما هي إال من أكاذ يب
وتحري فات القاد ياني وتلبي ساته وخدا عه  .ألن بالد اله ند معرو فة ب كثرة
األمطار لطبيعتها الجغرافية جباال وبحارا فهي تقع في ظل سالسل جبلية
كبرى وبها في الشمال أعلى قمة في العالم هي قمة إفرست .ومحاطة شرقا
وقر با بم سطحات مائ ية وا سعة  .لذلك ف بالد اله ند ك ثيرة الت ساقط .وت لك
األمطار تكثر في فصل الشتاء كما أشار القادياني  ،وتكثر أيضا في الصيف
عندما تسقط األمطار الموسمية .وهذا الذي حدث ،فإن األمطار التي أشار
إليها القادياني سقطت في فصل الشتاء ولم تسقط في فصل الربيع كما زعم
القاديــاني تضــليال وخــداعا للنــاس .ألنــه مــن الثابــت فــي علــم الجغرافيــا
والمعروف عند الناس أن فصل الشتاء يبدأ من  21ديسمبر ويستمر إلى
غاية  21مارس .وهذا حتما أن شهر شباط /فبراير من شهور فصل الشتاء
وليس من فصل الربيع كما زعم القادياني .الراجح انه لم يُخطئ ،وال أنه لم
يكن يعرف ،وإنما تعمد القول بأن شهر فبراير من شهور فصل الربيع
بدليل انه كرر اإلشارة إلى ذلك أكثر من مرة ،وزعم أن البلد كله يعرف أن
شهر فبراير من فصل الربيع .وهذا زعم باطل قطعا  ،والقادياني قد اخطأ
في قوله لكنه خطأ متعمد لكي يزعم أن نبوءته بغزارة األمطار واستمرار
هطولها طويال قد تحققت .لكن زعمه لم يتحقق وانكشف كذبه وتحريفه .ألن
سقوطها كان عاديا ومتوقعا ،وفي فصل الشتاء وليس في فصل الربيع.
فالقادياني جمع بين الخطأ والكذب ،انتصارا لهواه وشيطانه .ومن هذا حاله
ال يُمكن أن يكون نبيا ،وإنما هو كاذب في ادعائه للنبوة.
كون جن ين
ال شاهد ال خامس :من أخ طاء القاد ياني العلم ية المتعل قة بت ّ
اإلنسان ،انه قال"(( :بمعنى أن الحيض شيء قذر ولكن منه يتكون جسم
الجنين ...فالطمث نفسه يصبح سببا لرقي اإلنسان  ...ففي كل واحد من بني
آدم توجد نجاسة الحيض نوعا ما ".)).
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أقول :قوله باطل شرعا وعلما ،وهو خطأ بيّن ،والظاهر أنه قاله تأثرا
بالفالسفة القدماء الذين قالوا بأن المرأة تساهم في تكوين الجنين بدم الطمث.
والحقيقة ليست كذلك قطعا ،ألن الجنين ال يتكون من الطمث أصال ،وإنما
يتكون من التقاء ماء الرجل بماء المرأة -الحيوان المنوي والبويضة ، -فإذا
كون وي مر بالمرا حل
حدث تخ صيب ي حدث الح مل وي بدأ الجن ين في الت ّ
المعروفة علما وشرعا ،قال تعالى(( :ث ُ َّنم َجعَ ْلنَاهُ نُ ْ
ين ث ُ َّنم
طفَةً فِي قَ َر ٍار َّنم ِك ٍ
َخلَ ْقنَا النُّم ْ
س ْونَا ْال ِع َ
ضغَةَ ِع َ
ام
ضغَةً فَ َخلَ ْقنَا ْال ُم ْ
علَقَةً فَ َخلَ ْقنَا ْالعَلَقَةَ ُم ْ
طفَةَ َ
ظاما ً فَ َك َ
ظ َ
س ُن ْالخَا ِل ِقينَ [المؤمنـــون :
ار َك َّن ُ أ َ ْح َ
لَ ْحمـــا ً ث ُ َّنم أَنشَأْنَاهُ خ َْلقـــا ً آخ ََر فَتَبَ َ
سانَ ِمن نُّم ْ
صيرا ً
س ِميعا ً بَ ِ
َاج نَّن ْبت َ ِل ي ِه فَ َجعَ ْلنَاهُ َ
اإلن َ
،))]14و(( ِإنَّنا َخلَ ْقنَا ْ ِ
طفَ ٍة أ َ ْمش ٍ
يتكون أبدا من الحيض -الطمث ، -ألنه عندما
[اإلنسان  .))]2 :فالجنين ال ّ
يحدث التخصيب لن يتكون دم الحيض ،لكن لو لم يحدث تخصيب بين ماء
الرجـل وال مرأة ،فهنـا يظ هر دم الحيـض  .وهـو دم فاسـد طرحـه الـرحم
ليتخلص منه عندما لم يحدث الحمل  .فهو دم مملوء بالجراثيم و البقايا التي
كونت بطانة الرحم الستقبال الجنين  ،فلما لم يحدث الحمل تخلّص منه
الرحم .
ذلك هو دم الحيض ،وقول القادياني باطل قطعا ،ولو كان نبيا ما وقع
تكون
في هذا الخطأ العلمي  ،وما خالف القرآن والسنة فيما ذكراه عن ّ
كون الجن ين بالنط فة األم شاج،
الجن ين .و قد ذكر نا ما قا له ال قرآن عن ت ّ
وإشارته إلى دخولها إلى الرحم -القرار المكين -وحدوث التلقيح .وأما من
السنة النبوية فمنها قول عن نبينا محمد – عليه الصالة و السالم  (( :ماء
الرجل أبيض وماء المرأة أصفر  ،فإذا اجتمعا فعال مني الرجل مني المرأة
أذكرا بإذن هللا  ،وإذا عال مني المرأة مني الرجل أنثى بإذن هللا .))...
نص صراحة على أن كال من المرأة يُساهم في نوع الجنين من
فالحديث ّ
حيث الذكورة واألنوثة ،و ماء المرأة هذا ليس هو دم الطمث  ،ألنه أصفر
اللون ،و دمالطمث أحمر كما هو معروف .
تكون جسم الجنين من دم
وبذلك يتبين أن القادياني أخطأ فيما قاله عن ّ
الحيض  ،ولو كان نبيا لما أخطأ ولما خالف الشرع والعلم .وبما أنه أخطأ
وخالف الوحي والعلم فهو ليس نبيا ،وكاذب في ادعائه للنبوة.
ال شاهد ال سادس :من أخ طاء القاد ياني العلم ية أ نه ز عم أن ال مرأة
الحامل إن ُ
طل قت وتزو جت يُمكن أن تحمل من ال ثاني و هي حامل من
األول .قال  (( :في كتابه آرية دهرم المندرج في الخزائن الروحانية
 21/10ما تعريبه " إن المرأة المطلقة وهي حامل وأثناء عدتها ،عليها أن
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تحترز النكاح مرة أخرى إلى أن تضع الحمل .والحكمة في هذا األمر أنها
إن تزوجت وهي حامل ،فمن الممكن أن يستقر في رحمها نطفة من الزوج
الثاني فيحصل مرة أخرى حمل آخر فيضيع النسب ،فال يكون لنا علم بأن
هذين الولدين ألي والد ينتمي" )).
أقول :قوله خطأ واضح بدليل العلم والواقع ،فأما علما فمن الثابت علميا
أن المرأة عندما تحمل يتوقف المبيضان عن التبييض ،فال يحدث حمل آخر
بعد ذلك .ال يحدث ذلك رغم حدوث الجماع وتكراره طول مدة الحمل
،وسواء ُ
طلقت المرأة وهي حامل أم لم تُطلق .فالحمل لن يتكرر مادامت
المرأة حامل.
وأما من الواقع ،فهو يشهد بعدم صحة ما قاله القادياني ،فلو كان صحيحا
الضطربت أحوال النساء الحوامل اضطرابا شديدا .وتفصيل ذلك أنه ربما
ثان قبل شهر أو شهرين أو عشرة أيام قبل وضع األول
تحمل المرأة بحمل ٍ
فماذا يحدث لها؟  .فهل يولد األول  ،ويبقى الثاني في االنتظار حتى يُكمل
تسعة أشهر؟؟  .وهل تستطيع المرأة أن تتحمل األمرين؟؟  .هذه التساؤالت
ال وجـود ل ها في الوا قع مع أن ها م شروعة و ُمفز عة ب ناء علـى ما قالـه
القادياني .ولو كان ما زعمه القادياني يُمكن أن يحدث لحدث في الواقع
ولعفره الناس والحظوه قديما وحديثا ،لكن هذا لم يحدث فلم نسمع به وال
رأيناه في الواقع .وعدم حدوثه في الواقع يتفق تماما مع ما قرره العلم ،بأنه
ثان مع وجود الحمل األول من جهة؛ ويُظهر من
ال يُمكن أن يحدث حمل ٍ
جهة أخرى خطأ القادياني ويفضحه بأنه لم يكن نبيا ،وإنما كان كاذبا في
ادعائه للنبوة .
الشاهد السابع  :ومن أخطاء القادياني العلمية ،أنه زعم بأنه ال يوجد
نجم أصغر من األرض ،فقال (( :ولكن إذا سقطت النجوم على األرض،
فهل يمكن أن يبقى أحد من سكان األرض على قيد الحياة؟ بل الحق أنه لو
سقط نجم واحد من السماء على األرض لكان في ذلك كفاية لهالك الدنيا
كلها ،إذ ما من نجم أقل من كرة األرض طوال وعرضا .فيمكن لنجم واحد
أن يغطي جميع سكان األرض بعد سقوطه عليها.)) ...
أ قول :يُف هم من كال مه أنـه ال يوجـد نجـم أ صغر حج ما من كو كب
األرض.وقوله هذا ليس بصحيح قطعا ،ألنه من الثابت علميا أن أحجام
النجوم كثيرة ومتنوعة ،منها نجوم أكبر من األرض وأخرى قريبة منها،
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وأخــرى أقـل من ها بكثـير .وقـد قسـم عل ماء الفلـك النجــوم إلـى ( ( خ مس
مجموعات رئيسية بنا ًء على الحجم: 1-فوق العمالقة-2 ،العمالقة-3 ،نجوم
متو سطة الح جم -4 ،القزم ية البي ضاء-5 ،الن جوم النيوترون ية .و قد ي غير
النجم مجموعته بنا ًء على عمره)) .فالقزمية البيضاء مثال هي (( نجوم
صغيرة .وأصغر نجم أبيض ،نجم فان مانين ،وقطره  8,400كم )) .وقطره
ال يصــل المســافة الممتــدة مــن شــرق آســيا إلــى غربهــا .و أمــا النجــوم
النيوترونية ،فهي (( أصغر النجوم ،لها كتل تقرب من كتلة الشمس ،لكنها
مضغوطة لدرجة أن قطرها يساوي  20كم)) .واضح من ذلك أن القادياني
أخطا فيما قاله  ،وتكلم بال علم ،في أمرين :األول زعمه بأنه ال يوجد نجم
أقل من األرض ،والثاني زعمه أنه لو سقط نجم على األرض لهلك كل
سكانها  .وهذا ال يحدث إن سقطت عليها نجوم صغيرة .وعليه فلو كان
القادياني نبيا ما أخطأ في ذلك ،مما يعني أنه كان كاذبا قطعا في ادعائه
للنبوة.
الشاهد الثامن  :كتب الميرزا القادياني في (( كتابه الموسوم ترياق
الق لوب الم ندرج في ال خزائن الروحان ية  218/15عن والدة اب نه م بارك
أحمد ":وقد كان هذا المولود ترتيبه الرابع بين المواليد كما أن ترتيب شهر
صفر في التقويم اإلسالمي هو الرابع بين األشهر  .))" ...فهل حقا أن شهر
صفر هو الرابع من بين الشهور القمرية؟؟ .وهل القادياني يعي ما يقول؟؟.
وهل القادياني يحفظ الشهور القمرية بالترتيب أم ال؟  .إنه أخطأ فيما قاله
عن شهر صفر ،فهو الثاني من بين الشهور القمرية بعد محرم وهو أولها.
لكن الغريب في أمر القادياني أن كالمه يُظهر أنه لم يكن يعرف ترتيب
شهر صفر وكان يعتقد أنه الشهر الرابع !!  .وهذا خطأ فادح وال يصح وال
يجوز الوقوع فيه ألهل العلم عامة واألنبياء خاصة .وبما أن القادياني ادعى
النبوة ،وأخطأ في ترتيب شهر صفر فهو دليل قطعي بأنه ليس نبيا ،ألنه لو
كان نبيا ما أخطأ في ذلك ،ولو فرضنا جدال أنه أخطأ فيه اجتهادا فالبد أن
يتدخل الوحي لتصحيحه وال يُقره عليه ،ألن عدم تصحيحه هو طعن في هللا
ونبيه ووحيه ويُعطي دليال قطعيا على عدم صحة نبوته .وبما أن األمر
كذلك ،والقادياني أخطأ ،ولم يُصحح خطأه ،وبقي على حاله إلى أن مات ،
فهو ليس نبيا ،وكاذب في ادعائه للنبوة.
الشاهد األخير -التاسع :-يتعلق بالتفكير العلمي ،ومفاده أن القادياني
قرر أمرا قطعيا يشهد عليه بأنه بعيد عن التفكير العلمي الصحيح ،ويفتقد
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إلى التفكير السليم وقوة الدليل  ،إنه من أخطائه في االستدالل العلمي ،قال:
(( إذ من المستحيل تماما أن يحصل التقدم في األمور العقلية والعملية في
زمن الحروب والمفاسد  ،وفي زمن األخطار على األرواح  .بل الحق أن
هذه األمور ال تخطر بالبال إال إذا كان اإلنسان يحظى باألمن كامال )) .
أقول :كالمه متهافت وغير علمي ،وال يصح قوله بذلك القطع ،ألن كل
ظروف اإلنسان التي تمر به لها جانبان سلبي وإيجابي ،ويُمكن لإلنسان
اإليجابي أن يوجه ظروفه بجانبيها توجيها إيجابيا ويستغلها لمصلحته .كما
أن الظروف الصعبة التي يمر بها اإلنسان في الحروب واألوبئة والمخاطر
هي نفسها قد تكون عوامل إبداع إذا أحسن التفاعل معها وتوظيفها لصالحه.
ولهذا قيل قديما :األزمة تولد الهمة .و :رب ضارة نافعة  .ومن الثابت
تاريخا وعلما أن كثيرا من االكتشافات العلمية الحديثة اكتشفها اإلنسان
وعـادت عليـه بـالنفع فـي فـترة الصـراع بيـن الحلفــاء ودول المحــور فـي
الحــربين العـالميتين األولــى والثانيـة .منهـا مثـال دواء البنســيلين ،والقنبلــة
النووية  .ونفس األمر حدث في فترة الصراع الرهيب بين المعسكرين
الغربي والشرقي بعد الحرب العالمية الثانية وفيه وقعت صراعات وحروب
كثيرة ،وكادت أن تحدث الحرب العالمية الثالثة ،ومع ذلك فقد تحققت فيها
انتصارات علمية واقتصادية كثيرة جدا كانت في صالح العلم واإلنسان.
من ها م ثال صناعة المرك بات الف ضائية ،وال صعود إلـى الف ضاء ،وز يادة
اإلنتاج الزراعي والصناعي ،واستقالل الدول التي كانت مستعمرة وغير
هذا كثير جدا .فانظر إلى القادياني كيف يتكلم بال علم ،ويزعم انه يتلقى
اإللهام والوحي من عند هللا!! .والشك أن كالمه ال يقوله نبي ،وال عالم ،وال
عاقل ،وإنما يقوله جاهل ،أو صاحب هوى قاله لغاية في نفسه.
وإنها ًء لهذا المبحث يتبين منه أن القادياني المدعي للنبوة قد وقع في
أخطاء كثيرة شرعية وتاريخية وعلمية ،تشهد عليه قطعا بأنه ليس نبيا،
وإنما كان كاذبا في ادعائه للنبوة ،بل ويستحيل أن يكون نبيا .وتلك األخطاء
وغيرها كثير ال يصح تبريرها بدعوى أن القادياني نسي  ،أو أخطأ ،أو هي
من أخطاء النساخ؛ ال يصح ذلك ألنه قد ادعى النبوة والرسالة والوحي
اإللهي ،وهذا يستلزم حتما وقطعا أنه ال يُخطئ ،فإن حدث أن أخطأ في
اجتهاده فيجب أن يتدخل الوحي لتصحيحه وال يقره أبدا على خطأ .ألن
إقرارهه على ذلك هو هدم للنبوة وطعن في هللا ونبيه ،وتقديم أدلة قطعية
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لخصوم النبي إلبطال نبوته ؛وعليه فال يُمكن أن يُقر هللا نبيه على خطأ.وبما
ان القادياني وقع في أخطاء كثيرة ومتنوعة ولم يُ صححها ومات وبقيت
على حالها فهو ليس نبيا ،وإنما هو كاذب في ادعائه للنبوة.
ثالثا :تناقضات ومستحيالت القادياني تنقض نبوته المزعومة :
توجد تناقضات ومستحيالت كثيرة في كالم الميرزا القادياني ووجودها
يتناقض تماما مع ادعائه للنبوة .فال يُمكن الجمع بينها وبين إدعائه للنبوة،
ألن وجود التناقضات والمستحيالت في كالم أهل العلم هو آمر ُم توقعن
وليس مستحيال وهو ومعروف قديما وحديثا سببه النسيان ،أو الخطأ ،أو
التعمد ،أما القول بوجودها في كالم األنبياء فمستحيل قطعا .وبما انها
موجودة في كالم القادياني كما سيأتي قريبا فهي أدلة قطعية على انه ليس
نبيا ،وأنه كاذب في ادعائه للنبوة .كما أنه ال يصح تعليل وتبرير وجود
التناقضات والمستحيالت في كالم النبي -بعد التأكد بأنه كالمه ، -بدعوى
الخطأ  ،أو النسيان ،أو عمل النُ ساخ ،ألن ذلك يصح مع غير األنبياء من
أهل العلم وغيرهم ،ألنهم يتلقون العلم بالتعلّم واالجتهاد في طلبه ،فيُصيبون
ويُخطئون وال يتلقونه وحيا من عند هللا؛ لكنه ال يصح أبدا مع األنبياء
المعصومين بالوحي الذي يمنع تسرب أي باطل إلى كالمهم  ،وال يُ قرهم
علــى خطــأ وال باطــل  .وبمــا أن األمــر كــذلك  ،فوجــود التناقضــات
والمستحيالت في كالم القادياني ليس له إال تفسير واحد هو انه ليس نبيا،
وأنه كاذب في ادعائه للنبوة .وعليه فإن محاولة تبرير وجود التناقضات
والمستحيالت واألخطاء والمخالفات الشرعية والعلمية واألخالقية في كالم
القادياني هو نقض لنبوته المزعومة ،واعتراف بأنه ليس نبيا ،وأنه كاذب
في ادعائه للنبوة  ،ويستحيل أن يكون نبيا .وهنا نحن ال نناقشه على هذا
المستوى الذي يعني أن القادياني أصبح كغيره من أهل العلم ،فوجود تلك
األخطاء أمر متوقع ،ولن يخرجه أهل العلم .لكن بما أن القادياني أدعى أنه
نبي ورسول وصاحب وحي وشريعة فنحن نناقشه على هذا المستوى فقط ،
مما يعني أن وجود التناقضات والمستحيالت واألخطاء في كالمه يعني
قطعا أنه ليس نبيا وال يصح تبريرها .وبما أن األمر كذلك ،فإن الشواهد
اآلتية من تناقضات ومستحيالت كالم القادياني هي تأكيدات قطعية على ما
قلناه عنه ،وسنذكر منها نماذج ُمتفرقات تشهد بنفسها عليه وال تحتاج إلى
تعليق  ،فهي بذاتها أدلة دامغة تنقض نبوته وتفضحه فضحا.
أوال  :بالنسبة لتناقضات القادياني فقد سبق أن ذكرنا طائفة منها في
الفصل الثاني الخاص باألدلة الشرعية على بطالن ادعائه للنبوة ،وهنا
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نورد طائفة أخرى من باب التمثيل ال الحصر؛ وإال فإن تناقضاته كثيرة
بحكم انه أقام نبوته المزعومة على الكذب والتحريف ،والنفاق والكفر بدين
اإلســالم مــع التســتر بــه؛ فنبوتــه المزعومــة كلهــا تناقضــات وهــي مــن
ضروريات نبوته الباطلة ،وديانته الزائفة !!.
من ها أنه زعم مرارا وتكرارا أ نه م سلم يؤمن بالقرآن وال سنة ،وان
محمدا عليه الصالة والسالم خاتم األنبياء ،لكنه نقض زعمه هذا مرارا
وتكرارا عندما ادعى النبوة والرسالة ،وانه صاحب وحي وشريعة .وهذا
تناقض صارخ صريح  ،سببه أنه نه كفر بالنبي محمد وبالقرآن الذي جاء
به.
ومنها أنه اعترف بصراحة ووضوح ما قرره الشرع بأنه ال نبي بعد
محمد عليه الصالة والسالم بأي حال من األحوال ،فقال(( :أال تعلم أن
الرب الرحيم المتفضل سمى نبينا عليه الصالة و السالم خاتم األنبياء بغير
ي بعدي ببيان واضح للطالبين ؟ ولو
استثناء ،وفسره نبينا في قوله :ال نب ّ
ي بعد نبينا عليه الصالة و السالم لجوزنا انفتاح باب وحي
جوزنا ظهور نب ّ
النبوة بعد تغليقها  ،وهذا خلف كما ال يخفى على المسلمين .و كيف يجيء
ي بعد رسولنا عليه الصالة و السالم و قد انقطع الوحي بعد وفاته وختم
نب ّ
هللا به النبيين ؟ )) .كالمه هذا صحيح قطعا ،لكنه ناقضه عندما أدعى أنه
نبي ورسول ،وصاحب شريعة وإلهام ووحي إلهيين ،وانه أفضل األنبياء،
ومن لم يؤمن به فهو كافر !!!! .
و من تناق ضات القاديـاني أي ضا أنـه ز عم مرارا أنـه نـبي ورسـوله
وصاحب وحي وشريعة ،وأن هللا أعطاه علما لَدُنيا ً فقال (( (( ::وهم من
ربهم يتعلمون ،وكل علم منه يأخذون  ......وبه يطلعون على كنوز العلم
.))...لكنه ناقض نفسه عندما ذكر أنه تعلم العلم منذ أن كان صغيرا إلى أن
َكبُر وأصبح يُطالع وينقل منها  ،ويُؤلف الكتب  .منها قوله مثال " (( :
ولما ترعرعت ووضعت قدمي في الشباب قرأت قليالً من الفارسية ونبذة
من رسائل الصرف والنحو وعدة من علوم تعميقية ،وشيئا ً يسيرا ً من كتب
الطب ،وكان أبي عرافا ً حاذقا ً وكانت له يد طولى في هذا الفن ،فعلمني من
بعض كتب هذه الصناعة  ...فقرأت ما شاء هللا  ...وكذلك لم يتفق لي
التوغل في علم الحديث واألصول والفقه إال كطل من الوبل")) .وعندما
كبر ذكر أنه كان يبذل جهودا في تأليفه لكتبه.
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ذلك تناقض صارخ بين الحالتين ،فكيف نجمع بين تلقي العلم اإللهي
بالنبوة وطلب العلم وتحصيله واالشتغال به كأهل العلم ؟؟؟ .وأية فائدة من
الجمع بين ال ِعلميّن؟؟ .ألن النبوة ت ُ غني عن تعلّم العلم ،وتعلّ مه يُ غني عن
أكثرها أيضا .ومن التناقض أيضا أن النبي يتلقى الوحي وفي نفس الوقت
يقرأ الكتب وينقل منها ويرد بها على خصومه!!!!  .فإما أنه طلب العلم
صله كغيره من طالب العلم واشتغل به مثلهم ،وإما أن هللا علّمه بالوحي.
وح ّ
فال يصح الجمع بينهما ،ألن تعلّم العلم في الدنيا يطعن في النبوة ويُضعفها
ويُمكن تفسيرها تفسيرا ماديا دنيويا  ،وبه يُ كذّب النبي بسهولة ،وتضعف
حججه .فإما ِعلم بالنبوة ،وإما علم بالتعلم ،ووجود أحدهما يلغي اآلخر ،فال
يجتمعان .وبما ان القادياني تعلّم كغيره من أهل العلم ،وقامت األدلة القطعية
شرعا وعلما بأنه كان كذابا ومحرفا وكثير األخطاء ،فهو ليس نبيا ،وإنما
ادعى النبوة كذبا ونفاقا؛ فلم يجمع بين التعلّم والنبوة ،وإنما تظاهر بها.
ومن تناقضاته أنه زعم أن كالمه معجز .وأنه أُعطي بسطة كاملة في
العلوم األدبية .وأن وحيه المنزل عليه معجز وتحدى به الناس بأن يأتوا
بآية من مثله ،فقال(( :و إن كنتم في ريب مما نزلنا فأتوا بآية من مثله)).
لكــن مزاعمــه هــذه تنقضــها كــثرة أخطائــه الشــرعية واللغويــة والعلميــة
والتاريخية ،وكثرة تحريفاته وتالعباته وأكاذيبه  ،وسرقاته العلمية؛وهي
ت ُ عد بالمئات كما بيناه في كتابنا هذا .إنها مزاعم جوفاء ال رصيد لها،
فضحت القادياني وأسقطته ولم ترفعه .
ومـن تناقضــاته أنــه تفــاخر بمكانتــه اللغويــة واألدبيــة وتفــاخر وتحــدى
مخالفيه فقال (( :ليُظهر على الناس علمي وأدبي ،فهل من معارض في
علمتُ أربعين ألفا من اللغات العربية،
جموع المخالفين ؟ وإني مع ذلك ُ
وأُعطيت بسطة كاملة في العلوم األدبية  ...وهذا فضل ربي أن جعلني أبرع
من بني الفرات  ،وجعلني أعذب بيانا من الماء الفرات  .وكما جعلني من
الهادين المهديين  ،جعلني أفصح المتكلمين  .)) ...هذا المزاعم تنقضها
سرقات القادياني الكثيرة جدا من القرآن الكريم وانتحاله ،وتنقضها سرقاته
من الحديث النبوي ،وتنقضها سرقاته من كتب اللغة واألدب ،كسرقته لشعر
لبيد بن ربيعة ،ومقامات الحريري .وتنقضها أخطاؤه اللغوية الكثيرة كما
بيناه سابقا .إنها مزاعم جوفاء ال رصيد لها ،وهي من أكاذيبه وتحريفاته ،
آخرها قوله أنه هللا علمه أربعين ألف لغة اللغات العربية!! ،وهذا كذب
وجنون ،ال يقوله إال جاهل ال يعي ما يقول ،أو كذاب دجال صاحب هوى
قاله لغاية في نفسه!! .فأين هذا العدد الهائل من اللغات العربية؟  ،إنه من
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أكاذيب القادياني التي كشفته وفضحته  .إنه لما عجز أن يأتي بكالم فصيح
يكون وحيه المزعوم سرق من القرآن والحديث وكتب اللغة واألدب ،لم
يستح وزعم أنه بليغ وله بسطة كاملة في األدب ،وأنه أفصح المتكلمين،
وهذا تناقض صارخ صريح !!.
ومن تناقضات القادياني وأكاذيبه وتحريفاته أنه قال (( :أال لعنة هللا
على الذين يقولون إنا نأتي بمثل القرآن .إنه معجزة ال يأتي بمثله أحد من
اإلنس والجان  .)) ...لكنه تقض زعمه هذا عندما سرق مئات اآليات
القرآنيـة وانتحل ها ونسـبها إلـى نفسـه .وهـذا ي عني أنـه جــاء بمثـل القـرآن
بالسرقة .ونقضه عندما زعم أن كالمه معجز ،وهذا يعني أن كالمه الرديء
معجز كالقرآن .ونقضه عندما تحدى بكالمه الناس بأن يأتوا بآية من مثله،
فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال:
((و إن كنتم في ريب مما نزلنا فأتوا بآية من مثله)) .فهو قد جاء وفعل مثل
ما فعله القرآن ،بل وتعالم على القرآن زورا ً وبهتاناً ،ألن القرآن تحدى
علَى
الجن واإلنس بأن يأتوا بسورة من مثله (( َو ِإن ُكنت ُ ْم ِفي َر ْي ٍ
ب ِ ّم َّنما ن َّنَز ْلنَا َ
ع وا ْ ُ
صا ِد ِقينَ
ور ٍة ِ ّمن ِ ّمثْ ِل ِه َوا ْد ُ
ع ْب ِدنَا فَأْتُواْ ِب ُ
َ
ُون ّ ِ ِإ ْن ُك ْنت ُ ْم َ
س َ
ش َهدَاء ُكم ِ ّمن د ِ
[البقرة  ،))]23 :لكن القادياني المفتري المحرف تحدى الناس حسب زعمه
بأن يأتوا " بآية " من مثل وحيه المزعوم المتهافت المملوء باألباطيل
واألكاذيب واألخطاء الكثيرة .فانظر إلى تناقض القادياني ونفاقه ،وقارن
بين كالمه األول وأفعاله المناقضة له !!.
و من تناق ضاته وتحريفاتـه ونفاقـه أنـه زعـم أن وحيـه ال مزعوم ( (
ي هو وحي يقيني وقطعي  ...بل كلما عرضتُ جزءا
فالوحي الذي نزل عل ّ
منه على كالم هللا " القرآن الكريم" وجدته منسجما معه تمام االنسجام.))...
هذا الزعم تنقضه أقواله وأفعاله المخالفة للقرآن الكريم ،مثاله أن القرآن أكد
على ختم النبوة ،لكن القادياني ادعى النبوة والوحي ،والقرآن أكد على أن
القرآن آخر الكتب اإللهية ،لكن القادياني زعم أن هللا أنزل عليه وحيا.
والقرآن أثنى على المسيح ابن مريم لكن القادياني كذب عليه وذمه وطعن
فيه  .والقرآن قال بوجود مسيح واحد هو عيسى عليه السالم لكن القادياني
قال بوجود مسيحيّن .والقرآن نفى الشرك عن هللا مطلقا ،لكن القادياني زعم
أن هلل أوالد  ،ووصف نفسه بأوصاف األلوهية .وغير ذلك كثير جدا ،بل إن
القادياني كفر بالقرآن وسرقه وانتحله!!!! .وهل من يكفر بالقرآن هو
مــؤمن بــه؟؟! ! فــانظر إلــى تناقضــات هــذا القاديــاني المفــتري المجنــون
المريض ،ال يستحي ويزعم انه ُمتبع للقرآن الكريم!!.
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وأخــيرا ،فمــن تناقضــات القاديــاني موقفــه مــن معــنى " دابــة األرض"
المذكورة في القرآن الكريم ،فقال (( :وأ ّما دابّة األرض ،فليس المراد منها
حيوان ال يعقل ،بل هي اإلنسان بحسب قول سيدنا علي رضي هللا عنه،
والمـراد مـن دابّة األرض هنــا طائفــة مـن النــاس الــذين ليــس فيهـم روح
سماوية")) .لكنه خالف ذلك عندما قال ّ "(( :
إن المراد من دابّة األرض،
هي تلك الدودة أيضا ،التي كان مقدّرا لها أن تخرج من األرض في زمن
المسيح الموعود ،وتد ّمر الدنيا بسبب سوء أعمال أهلها")) .فهل دابة األرض
إنسـان أم دودة ؟؟  .إنـه تنـاقض من ج هة؛ وتضـمن قولـه الثـاني ت كذيبا
للقادياني من جهة أخرى .إنه ادعى أنه المسيح الموعود وان تلك الدابة
تظهر في زمانه ،لكنها لم تظهر في زمانه ،وال بعده .ولم تُدمر الدنيا في
زمانه وال بعده  ،وما تزال قائمة إلى اليوم لم تُدمر في زمانه وال بعده وما
تزال بكائناتها إلى اليوم  ،فأين تلك الدابة القاديانية ؟؟ ،وأين النبوة القاديانية
المزعومة ؟؟
ثانيا :أما المستحيالت الواردة في كالم الميرزا القادياني ،فهي كثيرة
ومن ضروريات نبوته وديانته الباطلتين،فال تنفك عنمها أبدا.
منها أن القرآن والحديث أكدا قطعا على ختم النبوة بعد النبي الخاتم
محمد عليه الصالة والسالم كما بيناه وفصلناه في الفصل الثاني ،لكن
القادياني خالف ذلك وكفر بذلك وأدعى أنه نبي ورسول وصاحب وحي
وشريعة ،وأنه مسلم يؤمن بالقرآن والنبي محمد  .وهذا تناقض مستحيل أن
يحدث حقيقة ،فإن حدث فهو نفاق وخداع ؛ مما يعني بالضرورة أنه كاذب ،
فال هو نبي ،وال مسلم ألنه يستحيل يكون مؤمنا باإلسالم من جهة ،وهو
يدعي أنه نبي وصاحب وحي وشريعة من جهة أخرى .وهذا المستحيل هو
ا لذي أ قام عل يه القاد ياني نبو ته وديان ته ال باطلتيّن ،و هو ا لذي أوق عه في
مستحيالت أخرى كثيرة ال تكاد تنتهي.
ومنها أن القادياني زعم أنه هو المسيح الذي ينزل من السماء .وان هللا
جعله هو المسيح عيسى بالحقيقة ،وقال له ((:جعلناك المسيح ابن مريم)).
وزعمه هذا مستحيل قطعا ،ألن المسيح عليه السالم نبي مرسل تمت نبوته
وهو آخر أنبياء بني إسرائيل وقد رفعه هللا إليه قبل أن يأتي خاتم األنبياء
محمد عليه السالم بقرون .والقادياني هو أيضا إنسان آخر ولد في العصر
الحديث في زمان ومكان معروفين  .وعليه فنحن أمام شخصيتين مختلفتين
ي ستحيل أن ي كون ا حدهما هو اآل خر ،وال يُم كن أن ي كون القاد ياني هو
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المسيح ابن مريم .وهذا يعني أن القادياني كاذب وكذاب ،يدعي المستحيل
انتصارا لهواه وشيطانه ،وال يحتكم في ذلك إلى شرع وال عقل وال علم .
ومن مستحيالته أيضا أنه قال (( :إن هللا بعث من هذه األمة مسيحا
موعودا هو أعلى مرتبة من المسيح السابق بكثير  .)) ...وزعمه هذا
مستحيل قطعا  ،ألن الشرع –كتابا وسنة -أكد على أن المسيح واحد ال
اثنان  ،وهو المسيح ابن مريم عليه السالم  ،الذي رفعه هللا وهو الذي
سينزل إ لى األرض ع ند ا قتراب ال ساعة  .وعل يه فاد عاء القاد ياني بأ نه
المسيح الموعود مقابل المسيح األول مستحيل وكذب مفضوح .
ومــن مســتحيالت القاديــاني أنــه زعــم أن هللا تعــالى جعلــه مثيــال
إلبراهيم ومحمد عليهما الصالة والسالم .وزعمه باطل ومستحيل الحدوث،
وتصوره يكفي للحكم عليه باالستحالة والبطالن .فلن يكون مثيال لهما وال
ّ
لغيرهما  ،ألن كل إنسان يولد إال وهو كائن قائم بذاته وصفاته قلبا وقالبا
يحمل بداخله حقيبته الوراثية ،ولن يكون مثيال ألحد سبقه ،وال معاصرا له
وال يأتي بعده  .ووجود تقاطعات في الصفات الطبيعية والسلوكية بين بني
آدم لن تجعلهم مثيلين لبعضهم .ألن كل إنسان له ذاته ونفسه وفق برمجته
الوراثية ،ولن تتكرر في إنسان آخر حتى وإن تقاطعات الصفات بحكم
الصفات التي تجمع بني آدم .ولن يكون مثيال لهما في النبوة ألن النبوة قد
ُختمت قطعا بخاتم األنبياء محمد عليه الصالة والسالم.
ومن مستحيالت القادياني أيضا أنه زعم أنه نبي ظلي للنبي الخاتم
محمد عليه الصالة والسالم  ،فهو نبي ضلي ،فقال(( :ألن الظ َّدل ليس
بمنف صل عن أ صله ،ول هذا أ نا مح مد صلى هللا عل يه و سلم ظل يا ،فب هذا
الطريق فإن ختم خاتم النبيين لم يُنقض .))...
أقول :كالمه باطل جملة وتفصيال  ،وهو من مستحيالت وجنونيات
القادياني وتحريفاته ،من جانبيّن :األول  ،بما أن الشرع أكد قطعا بأن النبوة
ُختمت – غلقا وسدا وإنها ًء وإتماما وإكماال -بخاتم األنبياء النبي األمي
العربي محمد صلى هللا عليه وسلم  ،فال نبي بعده .وبما أنه جعل النبوة أمرا
واحدا فال تتعدد وال تتجزأ كما بيناه في الفصل الثاني؛ فإنه يتبين من ذلك
قطعا أنه يستحيل أن يظهر نبي جديد  ،ومن يدعي ذلك فقد ادعى مستحيال ،
وهو كاذب قطعا.
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األمر الثاني :من الثابت عقال وواقعا وشرعا وعلما أن كل إنسان له ذاتيته
وصفاته وفق برمجته الوراثية ،وال يُمكن أن يكون شخصا آخر ،وعندما
يموت لن يعود إلى الدنيا  ،وستذهب معه ذاته وظله وصفاته األخرى.وبما
أن األمر كذلك فالنبي الخاتم محمد  -عليه الصالة والسالم -قد مات وذهب
بذاته وظله صفاته الروحية والمادية ولن يعود إلى األرض بظله وال بذاته،
س ِح ينَ
ولن يكون له أي اتصال بإنسان آخر .قال تعالىَّ (( :ن ُ يَت َ َوفَّنى ْاألَنفُ َ
َم ْوتِ َها َوالَّنتِي لَ ْم ت َ ُم ْ
ت َويُ ْر ِس ُل
علَ ْي َها ْال َم ْو َ
ت فِي َمن ِ
َام َها فَيُ ْم ِسكُ الَّنتِي قَ َ
ضى َ
س ًّممى ِإ َّنن فِي ذَ ِل َك َآليَا ٍ
ت ِلّقَ ْو ٍم يَتَفَ َّنك ُرونَ [الزمر .)) ]42 :
ْاأل ُ ْخ َرى ِإلَى أ َ َج ٍل ُم َ
وأما قول القادياني (( :ألن الظ َّدل ليس بمنفصل عن أصله ،ولهذا أنا
محمد صلى هللا عليه وسلم ظليا ،فبهذا الطريق فإن ختم خاتم النبيين لم
يُنقض  .))...فهو دليل قطعي ضده ،باستحالة أن يكون نبيا ظليا ،ألنه بما
أن الظل ال ينفصل عن أصله ،وهو صاحبه  ،فعندما يموت صاحبه سيذهب
معه قطعا ولن يعود إال بعودة صاحبه .وبما أن صاحبه لن يعود إلى الدنيا
فظله لن ينفصل عن صاحبه ولن يتصل بغيره ،ولن يعود إلى الدنيا ،وهذا
أمر ثابت شرعا وواقعا.وهذا يعني بالضرورة أن نبوة محمد الخاتمة لن
تعود  ،ولن يكون لها ظل ،وبروز ،وال أية عالقة مع األحياء من جهة؛ وأن
القادياني في حياته كان يعيش بظله ال بظل غيره من جهة أخرى .ألنه
يستحيل أن يعيش بظل غيره .وبما أن األمر كذلك فزعم القادياني بأنه هو
نبي ظلي للنبي الخاتم هو كالم باطل ألنه بناه على مقدمة باطلة ،فلن تكون
نتيجتها صحيحة .وهذا من مستحيالت القادياني ،فقد استدل بمقدمة باطلة
ليصل إلى نتيجة مستحيلة؛ فكان استدالله عليه ال له .
وبذلك يتبين جليا أن الميرزا القادياني أقام قوله بخرافة النبوة الظلية
على ثالثة أمور مستحيلة كما بيناه أعاله ،فيستحيل أن يكون نبيا ،وإنما هو
كاذب في ادعائه للنبوة من دون شك.
ومن مستحيالت القادياني أيضا أنه ادعى أن نبوته المزعومة ،هي
ن بوة بروز ية  ،أي تابعة لن بوة ال نبي ال خاتم محمد صلى هللا عل يه و سلم
وليست منفصلة عنها .وزعمه هذا مستحيل وباطال أيضا بنفس األدلة التي
نقضنا بها قوله بخرافة النبوة الظلية بصفة عامة .ألنه بما أن النبوة قد
سدت ،وأُكملت وأُتمت وأُنهيت فال نبي بعد النبي الخاتم محمد عليه
أُغلقت و ُ
الصالة والسالم ،فيستحيل القول بأية نبوة أخرى وبأي شبهة من الشبهات.
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ولذلك كانت الحكمة في وصف هللا تعالى لنبوة نبيه الخاتم محمد بأنه خاتم
سو َل َّن ِ َوخَات َ َم النَّنبِ ِيّينَ
النبيينَّ (( :نما َكانَ ُم َح َّنمدٌ أَبَا أ َ َح ٍد ِ ّمن ِ ّر َجا ِل ُك ْم َولَ ِكن َّنر ُ
ع ِليما ً [األحزاب .))]40 :فلم يقل :آخر النبيين وال ال
َو َكانَ َّن ُ بِ ُك ِّل َ
ش ْيءٍ َ
سو َل َّن ِ َوخَات َ َم النَّنبِ ِيّ ينَ )) [األحزاب :
نبي بعده ،وإنما قالَ (( :ولَ ِكن َّنر ُ
معان
.))]40ألن كلمة " خاتم " ال تحمل معنى واحدا ،وإنما تحمل عدة
ٍ
كلها تعني معنى واحدا من جهة ،وكل معنى منها يحمل معنى إضافيا آخر
يسد ويُحكم المعنى اإلجمالي من جهة أخرى .وهذا واضح من معاني "
الختم " ،و" الخاتم " ،و" المختوم "،و" الختام" كما بيناه في الفصل األول
بأدلــة الشــرع واللغــة .وهــي :الختــم يعــني :اإلنهــاء ،والغلــق ،واإلتمــام ،
واإلكمال  ،والسد  ،واإليقاف.و"الخَاتم"  ،هو الذي يُنهى به األمر ،ويُغلق ،
ويُتم  ،ويَسد  ،ويُوقف ،ويُكمل  .والمختوم هو :الذي أُكمل ،وأُتم  ،وأُغلق،
وأُنهي ،وتوقف أمره .والختام هو :آخر الشيء ،والذي يُغلق به األمر،
ويُنهى به ويُكمل ويُغلق ويُسد.
سو َل َّن ِ َوخَات َ َم النَّن ِب ِيّيــنَ ) )
وتلــك المعــاني لقولــه تعــالىَ ( ( :ولَ ِكن َّنر ُ
سد ،وسلسلتها
[األحزاب  ، ))]40 :تريد أن تقول لنا :إن طريق النبوة قد ُ
قد أُوقفت وأُنهيت ،وأن بابها قد أُغلق  ،وأن بناءها قد أُكمل وأُتم .وتريد أن
تنوع.
تقول لنا أيضا :إن نبوة األنبياء تحمل معنى واحدا ال تعدد فيه وال ّ
وبذلك يتبين بجالء أن تلك المعاني الدقيقة والمترابطة والمتكاملة أنها قد
سدت كل األبواب والطرق وأغلقتها بإحكام أمام المتسليلين واللصوص
الذين يُ حاولون ادعاء النبوة كالقادياني وأمثاله .ولذلك ووجدنا في القرآن
ث
سنَ ْال َحدِي ِ
الكريم أن هللا تعالى كرر آيات كثيرة متشابهة (( َّن ُ ن َّنَز َل أ َ ْح َ
ي [الزمر  ))]23 :لكنه سبحانه لم يُكرر عبارة (( َوخَات َ َم
ِكتَابا ً ُّممتَشَابِها ً َّنمثَانِ َ
النَّنبِ ِيّينَ )) [األحزاب  ))]40 :في آيات أخرى بنفس ذلك اللفظ ،وإن كان قد
ذكر ختمها بعبارات أخرى كما بيناه في الفصل الثاني .لم يُكررها بذلك
اللفظ ألنه لفظ ُمحكم َحكيم دقيق شامل مانع كامل قامع كاشف لمحاوالت
الكــذابين والمحــرفين والمنــافقين الــذين يــدعون النبــوة بتــأويالت تحريفيــة
لنصوص ختم النبوة كما فعل الدجال المفتري الميرزا القادياني.
.0
ومن مستحيالته أيضا أنه أدعى بأنه هو المهدي المنتظر ،وهذا أيضا
مستحيل؛ فإن قيل أن المسيح هو المهدي فهنا يكون القادياني هو المسيح
وهذا مستحيل كما بيناه أعاله .وإن كان المهدي هو شخصية أخرى تظهر
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قبيل نزول المسيح كما جاء في األحاديث  ،فهنا يستحيل أن يكون القادياني
هو المهدي ألن المهدي ليس نبيا والقادياني ادعى النبوة والوحي والكتاب.
وال يُمكن أن يكون المهدي هو القادياني  ،ألن هذا األخير عاش ومات ولم
تتحقق على يديه األعمال التي ذكرت األحاديث بأنه يقوم بها في األرض
كانتصاره وكسر الصليب وقتل الخنزير .وإن كان المهدي ال وجود له على
رأي الـذين يُ ضعّفون كل أحاديثـه  ،فهنـا أي ضا من المسـتحيل أن ي كون
القادياني هو المهدي بحكم أن المهدي شخصية مختلقة.
وآخر مستحيالت القادياني أنه تفاخر بمكانته اللغوية واألدبية وتحدى
مخالفيه فقال (( :ليُظهر على الناس علمي وأدبي ،فهل من معارض في
علمتُ أربعين ألفا من اللغات العربية،
جموع المخالفين ؟ وإني مع ذلك ُ
وأُعطيت بسطة كاملة في العلوم األدبية  ...وهذا فضل ربي أن جعلني أبرع
من بني الفرات  ،وجعلني أعذب بيانا من الماء الفرات  .وكما جعلني من
الهادين المهديين  ،جعلني أفصح المتكلمين .))...
أقــول :تلــك مــزاعم زائفــة وباطلــة و ُمضــحكة ،ويســتحيل أن يكــون
القادياني تعلم أربعين ألف لغة من اللغات العربية ،ألن هذا العدد نفسه غير
موجود في لغة العرب وال في أي لغة من اللغات البشرية ،فكيف يتعلمها
وال وجود لها أصال.وكما أن زعمه هذا مستحيل ،فهو أيضا كذب مفضوح
علـ ـى هللا والنـ ـاس .ألن الثابـ ـت أن القاديـ ـاني كــان ضـ ـعيفا فـ ـي اللغــة
العربية،و سارقا للن صوص العرب ية من ال قرآن والحـديث وك تب الم عاجم
والمقامات ،كما بيناه سابقا  .فأين بسطته الكاملة في األدب واللغة حتى
أصبح أفصح المتكلمين حسب زعمه ؟؟!!  .فانظر إلى القادياني الدجال
كيف جمع بين االستحالة والكذب والتباهي بأمر مستحيل!! .
وإنها ًء لهذا المبحث يتبين منه أوال ،أن وجود التناقضات والمستحيالت
في كالم القادياني هو دليل قطعي على انه ليس نبيا ،وكاذب في ادعائه
للنبوة  .ألنه يستحيل أن توجد في كالم هللا ونبيه تناقضات ومستحيالت ،فإن
وجدت في كالم نبي فهي إما أنها مكذوبة عليه ،وإما انه نبي كاذب وليس
نبيا صادقا .والشك أن التناقضات والمستحيالت التي أوردناه هي من كالم
القادياني في مؤلفاته وليست مكذوبة عليه ،مما يعني قطعا أنه كاذب وليس
نبيا.
ثانيا :اتضح أيضا أن تلك التناقضات والمستحيالت كما أثبتت قطعا أن
القادياني كاذب وليس نبيا ،فإنها أثبتت أيضا أنه لم يكن في ادعائه للنبوة
وتأسيسه لديانته الزائفة منضبطا وال ُمحتكما وال ُملتزما بميزان الشرع ،وال
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العقل ،وال العلم إال ما وافق هواه من جهة ؛وكان متبعا لهواه وشيطانه في
معظم ما قاله عن نبوته وديانته الباطلتيّن من جهة أخرى.
ثال ثا :أظ هرت تناق ضات القاديـاني ومسـتحيالته الكثـيرة والمتنو عة أن
وجودها كما دل على أنه كاذب وليس نبيا  ،فإنها قد أظهرت أيضا أن سبب
وجودها األساسي ليس الخطأ والنسيان ،وإنما هو كذب القادياني ُمتعمدا في
إدعائه للنبوة وما ترتب عنه ،فقد تعمد ذلك وتوسع فيها حسب ظروفه
وهواه وتلبيسات شيطانه وطاعة أسياده اإلنجليز  .فالكذب أصبح ضروريا
للقادياني وال يُمكنه التخلص منه إال بتركه إدعاء النبوة؛ وهذا لم يفعله ألنه
من البداية كان مصرا عليه،وبقي متمسكا به رغم خذالن هللا له في معظم
مواقفه ،فظل على ضالله إلى أن أماته هللا بالكوليرا على مرحاضه .فاتضح
مــن ذلــك أن التناقضــات والمســتحيالت واألكاذيــب والتحريفــات هــي مــن
ضروريات نبوته الباطلة.
وخالصة ذلك أنه تبين أن القادياني أسس نبوته وديانته الباطلتين على
التناقضات والمستحيالت الشرعية والعقلية والعلمية من جهة ،وهي أدلة
قطعية تُثبت أنه ليس نبيا ،وانه كاذب في ادعائه للنبوة  ،ويستحيل أن يكون
نبيا من جهة ثانية ،وأنه من جهة ثالثة أقام نبوته المزعومة على هواه
وتلبسات شيطانه  ،وأوامر أسياده اإلنجليز .وفي ادعائه للنبوة لم يحتكم فيها
إلى الشرع ،وال العقل ،وال العلم إال ما وافق هواه  ،ولو أقامها على هذه
المصادر لتراجع وكفر بنبوته وعاد إلى دين اإلسالم ،لكنه لم يفعل ذلك
وبقي ضاال مضال رغم أن هللا تعالى أمهله كثيرا ،وخذله كثيرا لعله يتوب
فلم يرجع ،وأصر على ضالله ،فأخذه هللا وأماته بمرض الكوليرا على
مرحاضه!! .
رابعا :منهج اإلستدالل عند القادياني ينقض نبوته المزعومة:
تبي نت باألد لة وال شواهد ا لتي نق ضنا ب ها ن بوة القاد ياني المزعو مة
أصول وصفات منهج االستدالل عند الميرزا عالم أحمد القادياني،منها :انه
منهج قام على مخالفة الشرع وتحريفه والكذب عليه  .ومنها أنه منهج أقامه
القادياني على رغباته وظنونه وأوهامه وتلبيسات شيطانه .ومنها أنه منهج
قام على الكذب والتحريف والسرقات العلمية والتناقضات والمستحيالت.
تلك هي أهم خصائص منهج االستدالل عند الميرزا القادياني ،تشهد بنفسها
قطعا أنه منهج زائف متهافت ليس من العلم في شيء ،ولم يلتزم فيه صاحبه
بميزان الشرع وال العقل ،وال العلم إال ما وافق هواه من جهة ،وإنه من
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جهة أخرى منهج مارسه القادياني معتمدا أساسا على الكذب والتحريف
والغش والخداع ُمحتكما ومعتمدا في تطبيقه على هواه وشيطانه غالبا.
ت لك هي أ صول وخ صائص من هج اال ستدالل ع ند القاد ياني ،تك في
وحدها إلثبات وتأكيد انه منهج زائف متهافت ال قيمة علمية له شرعا ،وال
عقال ،وال علما ،وال يُمكن أن تكون أصوله وال نتائجه صحيحة ،ألنه ما
بُنبي على باطل فباطل بالضرورة .وبما أن ذلك المنهج هو الذي استخدمه
القادياني في ادعائه للنبوة  ،فال شك أن فساد منهجه وبطالنه هو دليل
قطعي على أنه ليس نبيا ،وانه كاذب في ادعائه للنبوة من جهة ،وانه
استخدم من جهة أخرى منهجا باطال للدفاع عن باطل ،فبَ ُ
طل المنهج وغايته
.
وإ ثرا ًء ل ما قل ناه وتو سيعا له أذ كر ال شواهد اآلت ية المتعل قة بمنه جه
االستداللي:
منها :إن أول خاصية يتميز بها منهج االستدالل عند القادياني أنه
منهج أقامه صاحبه على الكذب المفضوح واإلصرار عليه إلقناع نفسه
وأتبا عه و فرض أكاذيبـه علي هم بال كذب علي هم أي ضا ! ! ! !  .إنـه من هج
استداللي قائم على الكذب وما يتصل به باستخدام الكذب ومشتقاته ،وهذه
أول خاصية من خصائص نبوة القادياني وديانته الباطلتين ،ألنه لو لم يكن
كذابا ما ادعى النبوة!!!!.فالكذب هو من ضروريات نبوة القادياني وديانته
الزائفتين ،وهو الذي أوجد باقي الصفات المذمومة األخالقية والعلمية التي
تميز بها القادياني ونبوته وديانته المكذوبتان!!!! .
والشواهد من أكاذيب القادياني كثيرة جدا ذكرنا منها العشرات في فيما
تقدم من كتابنا هذا  .أولها الكذب على هللا والنبي والناس في ادعائه للنبوة
مع أنه يعلم قطعا أنه كاذب  .فالكذب هو رأس مال القادياني ،وال يُمكنه أن
يتحرك خطوة من دونه  .ذلك هو حاله ،ألنه يعلم قطعا في قرارة نفسه أنه
ليس عنده وال دليل واحد يقيني وال صحيح يُثبت به ادعاءه للنبوة من جهة؛
مقابل مئات األدلة العلمية التي تفضحه وتُكذبه وتُبطل مزاعمه من جهة
أخرى.
ومنها أيضا أن القادياني زعم أنه (( ظهرت على يده أكثر من مليون
آية  ...وال تزال تظهر)).
أقول :ذلك الزعم هو من جنونيات القادياني ،وهو شاهد على أنه كان
يحس بداخله أنه كاذب في ادعائه للنبوة  ،وأنه عجز عن تقديم وال دليل
واحد صحيح يُثبتها .فكان يحس بالمرارة والتهافت والخذالن واالنهزام ،
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وانفضاح أمره في كل ما يدعيه؛ فلجأ إلى القول بمثل تلك المزاعم الجنونية
الجو فاء لي غالط نف سه وأتبا عه ،ويُ صرف أن ظارهم عن أباطي له وأكاذي به
وخذالن هللا له؛ فعل ذلك بدال من أن يندم ويتوب ويرجع إلى هللا تعالى
ويتبرأ مما أظهره ،لكنه لم يتب وفضل الكفر على اإليمان ،والقاديانية على
اإلسالم ،وجهنم على الجنة .وال شك أن ذلك الزعم باطل قطعا ،وكذب
مفضوح بدليل الشواهد اآلتية:
أولها :لم نجد في كتب القادياني آية واحدة ،وال مليون آية تثبت صدق
مزاعمــه وادعائــه للنبــوة ،بــل العكــس فــإن كتبــه تضــمنت آالف األخطــاء
واألباطيـــل ،والتناقضـــات والمســـتحيالت ،والتحريفـــات والمغالطـــات،
والسرقات العلمية التي تثبت قطعا أنه كاذب ُم حرف منافق مخادع وليس
نبيا .وقد أوردنا في نقضنا لنبوته وديانته عشرات األدلة التي تثبت ذلك.
فتبين من كل ذلك أن القادياني كاذب في ادعائه للنبوة  ،وليس نبيا  ،األمر
الذي يُثبت أنه كذاب مخادع وليس نبيا  .ويؤكد أيضا أن قوله بظهور أكثر
من مليون آية على صدقه هو زعم باطل قطعا ،ولو كان نبيا حقا ما احتاج
إلى ذلك العدد الخيالي من اآليات المزعومة .والحقيقة المؤكدة وال ُمختصرة
هي أن وجود آالف األخطاء واألباطيل والتحريفات والسرقات العلمية في
كتبه هي أدلة قطعية على كذب القادياني في ادعائه للنبوة وفي زعمه بأن
هللا أيده بأكثر من مليون آية .ولو كان األمر كما زعم  ،فلماذا لم يُصحح هللا
له أخطاءه وانحرافاته العلمية لتكون آيات على صدقه ؟؟!!
الثاني :إن مما يبطل قوله بظهور أكثر من مليون آية تؤيد مزاعمه هو
أنه يستحيل أن يظهر كل ذلك العدد من اآليات ولم يشهد على حدوثها
وتسجيلها التاريخ ،وال رواها الناس في كل بلدان العالم .فال يصح عقال أن
تحدث أكثر من مليون آية وال نجد لها ذكرا وال خبرا إال في كتب القادياني.
فلو كان زعمه صحيحا لتوافرت الهمم على االهتمام به وتناقله خاصة وأنه
قريب منا زمنيا وكانت الصحف كثيرة في مختلف بلدان العالم ،ووسائل
النقل قد تطورت بظهور القطار  .وبما أن تلك اآليات المزعومة بقيت
حبيسة كتب القادياني دل هذا على أنها لم تحدث ،وإنما هي من أكاذيبه
ومزاعمه التي ال تكاد تنتهي كما هي في كتبه .
الشاهد الثالث :إن مما يُثبت أن القادياني كان كاذبا في زعمه بظهور
أكثر من مليون آية على يديه تؤيد ادعائه للنبوة ،أنه عجز في الواقع من أن
يُظهر آية واحدة يراها الناس بأعينهم تكون دليال قطعيا على صدقه ،فلما
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كان عاجزا على تقديم وال آية واحدة كمعجزة تؤيده ،فإنه التجأ إلى اختالق
النبوءات فكان يختلقها على مقاسه وحسب الظروف ،ويزيد ويُنقص فيها
حسب هواه وشيطانه  .ومع ذلك لم تصدق وال نبوءة واحدة من نبوءاته
الكثيرة التي تُثبت أنها نبوءة إلهية كما سبق أن بيناه .ومن ذلك أيضا إن
أتباعه عندما طالبوه بمعجزة يرونها بأعينهم كما كان يفعل المسيح ابن مريم
عليه السالم كخلق الطير من الطين ،فإنه عجز عن ذلك ،وتهرب من
السؤال  ،بالقدح في عيسى عليه السالم وفي معجزاته وشكك فيها ،بل
وأنكرها كما سبق أن بيناه .وبما أن األمر كذلك  ،فإن من يعجز عن اإلتيان
بمعجزة واحدة طالبه بها أتباعه  ،ومن يقدح في نبي كريم ويُ شكك في
معجزاته بل ويُنكرها ،فهو ليس نبيا ،وكاذب في قوله بأن هللا أظهر على
يديه أكثر من مليون آية ،وإنما الحقيقية هي أن هللا تعالى أظهر على كذب
القادياني أكثر من مليون آية على كذبه وكفره ونفاقه وخداعه .
الشاهد األخير -الرابع : -إن ذلك العدد الكبير من اآليات المزعومة هو
نفســه يشــهد علــى أنهــا مكذوبــة  ،اختلقهــا القاديــاني تالعبــا وتحــايال
وتضليال،وسترا ألباطيله وأكاذيبه ،ألنه لو كان صادقا ما احتاج إلى ذلك
العدد الكبير المزعوم .فكانت تكفيه خمس آيات أو عشر  ،أو عشرين
،وهذا كثير أيضا .بدليل أنه ليس من سنة هللا مع أنبيائه أن يجري على
أيديهم معجزات خارقة كثيرة تقدر بالعشرات وال بالمئات وال باآلالف،
وإنما أخبرنا هللا سبحانه أنه كان يؤيد أنبياءه بآيات قليلة ال تتعدى أصابع
اليد غالبا .كاآليات التي ظهرت على يد موسى وعيسى -عليه السالم. -
والحقيقة أن اآليات التي زعم إنها ظهرت على يده ،هي فعال موجودة
وتجلت فيه بوضوح ،لكنها آيات وبينات على كذبه وتحريفه وخداعه وغشه
ونفاقه وافترائه على هللا ورسوله وعلى الناس .إنها حقا تُقدر بمئات اآلالف
وقد تصل إلى مليون شاهد وربما أكثر وهي موجودة في كتبه  ،فقد عاش
أكثر من خمسة وعشرين سنة وهو يكذب على هللا ورسوله ،ويفتري على
النــاس ،ويختلــق األكاذيــب واألباطيــل انتصــارا لهــواه وشــيطانه وأســياده
اإلنجليز!!.
ومن خصائص منهجه االستداللي أيضا ،أنه منهج أقامه القادياني على
األوهام والرغبات والمستحيالت واألباطيل  .من ذلك أنه زعم أن هللا نفخ
فيه روح عيسى كما نفخ في مريم  ،و ُحبل بصورة االستعارة  ،وبعد أشهر
لـم تتجـاوز ع شرة أ شهر ُح ّول عن مريم وأ صبح عي سى ،وب هذا أ صبح
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القاد ياني ا بن مريم .وزعم أن هللا سماه مريم ا لتي حب لت بعي سى  ،وأن
صن ْ
َت
المقصود من قوله في سورة التحريم (( َو َم ْريَ َم ا ْبن َ
َت ِع ْم َرانَ الَّنتِي أ َ ْح َ
وحنَا [التحريم  )) ]12 :؛ وأنه هو الوحيد الذي
فَ ْر َج َها فَنَفَ ْخنَا فِ ي ِه ِمن ُّمر ِ
أدعى بأنه مريم  ،ونُفخ فيه روح عيسى خالل ((خالل  ١٣٠٠عاما مضت
أن هللا سماه "مريم" أوال ،ونفخ فيه روحه فصار عيسى )) .
أقول :تلك مزاعم باطلة ومستحيلة استدل فيها القادياني بهواه وشيطانه
كدليل على جنونه ال على نبوته الباطلة.قالها بميزان هواه ال بميزان الشرع
وال العقل وال العلم ،وعليه فال قيمة لها شرعا وال علما .وهي مستحيلة ألنه
تجوزا.
يستحيل أن تحدث تلك المزاعم حقيقة وال استعارة وال مجازا وال ّ
وتصورها يكفي وحده للحكم عليها باالستحالة .ألن القادياني يستحيل أن
ّ
يصبح هو عيسى بن مريم ألن لكل منهما ذاته وصفاته وزمانه ومكانه الذي
ولد وعاش فيهما.فيستحيل أن يصبح القادياني هو عيسى بن مريم  ،كما
يستحيل أن يوجد مسيحان ،وإنما هو مسيح واحد هو عيسى عليه السالم،
و كاذب د جال هو ال ميرزا القاد ياني .وال فا ئدة من التو سع في مناق شته
وتضييع الوقت في الرد عليه في جنونياته ومهازله وهذياناته ،.ألنها ظاهرة
البطالن شرعا وعقال وعلمان أقامها القادياني على هواه وتلبيسات شيطانه
 .ومتى كانت األهواء والتلبيسات الشيطانية أدلة يُعتمد عليها ويُحتكم إليها
في مجال العلم ومختلف جوانب الحياة ؟؟!! .
ومنها أن من خصائص المنهج االستداللي عند القادياني ،أنه أقام
منهجـه في مجـال األخ بار ع لى هواه وتلبي سات شيطانه  ،ف كان يج مع
الروايات كحاطب ليل،ويأخذ منها ما وافق هواه دون أن يُحققها إسنادا وال
متنا  ،وال يتحرج من الكذب على هللا ورسوله .فإن وجد فيها رغباته تبناها
وألحقها بوحيه المزعوم ويدعي أن هللا أوحاه إليه وهو يعلم انه كاذب ،وإن
لم يجدها كذلك تركها .من ذلك مثال أنه اعتمد على حديث ضعيف ،فصدقه
وألحقه بوحيه الباطل .من ذلك قوله  (( :في كتاب التيسير عن أبي هريرة
"من أسلم من بني فارس فهو قرشي "و أنا من الفارس كما أنبأني ربي )).
ومن ها أي ضا أ نه قال عن ظ هور الم سيح المو عود – ي عني نف سه: -
((وكانت كشوف األولياء األسالف أفادت قطعا بحتمية ظهوره على رأس
القرن الرابع عشر وأنه سيكون في البنجاب )).
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أقول :ذلك استدالل فاسد وباطل ولن يكون صحيحا ،ألنه أوال :إن أمر
النبوة واألنبياء ،هو بيد هللا وليس بيد احد ،وال يُمكن معرفة شيء عنهم إال
بوحي من هللا عن طريق أنبيائه وكتبه ،وال يصح وال يُمكن أن نستدل على
مجيء نبي  ،أو نزول المسيح عيسى بن مريم بأقوال وظنون وحدوس
الصوفية واألولياء ،وال غيرهم من البشر مهما كانت مكانتهم .ألن البشر
كلهم ال يعلمون الغيب ،ويُخطئون ويُصيبون ،وأقوالهم وأحكامهم نسبية وال
يُمكن أن يشذ عن ذلك أحد منهم إال األنبياء .وعليه فال يصح االستدالل
أصال بتلك الكشوف والحدوس والتخمينات والقراءات المستقبلية ،وال يصح
القول بأن كشوفهم المزعومة هي قطعية وحتمية من جهة صحتها.وال يقول
ذلك إال جاهل أو صاحب هوى كالقادياني وأمثاله.
ثانيا :إن القادياني زعم ذلك الزعم من دون أن يوثقه بدليل صحيح وال
ضعيف  .وال يصح أن ينسب ذلك القول إلى هؤالء األولياء دون دليل يثبت
زع مه .فالقاد ياني ال ي لتزم بمن هج اال ستدالل العل مي  ،وإن ما يعت مد ع لى
رغباته وظنونه وتلبيسات شيطانه ،وهذه المراجع ال قيمة لها في ميزان
الشرع والعقل والعلم.
وتجدر اإلشارة هنا إلى الباحث الباكيستاني منظور أحمد شنيوتي ذكر
أن النص المذكور أعاله  ،حرفه القاديانيون ،بعد القاديني ،ألن النص
األصلي كان يقولُ (( :ختمت كشوف األنبياء السالفين أفادت .))....فلما
رأي القـادينيون عدم صحة ما قالـه القاديـاني حـرفوا قولـه بحـذف كل مة
وعوضــوها بكلمــة " األوليــاء"  .فعلــوا ذلــك فــي الطبعــة الثانيــة
األنبيــاء،
ّ
لمجموعة مؤلفات القادياني المعروفة بـ " الخزائن الروحانية" .فبدال من أن
ي عترفوا بالحقي قة ويك فروا بن بوة نبي هم ال كاذب ،فإنهم ب قوا ع لى ضاللهم
وحرفوا كالمه انتصارا لضالله وضاللهم !!!! .فانظر ماذا تفعل األهواء
بأصحابها !!.
لكن رغم تحريفهم للنص فقد بقي قول القادياني فاسدا باطال مكذوبا
على الذين أسنده إليهم قبل التحريف وبعده .علما بأنه كما لم يصح ذلك
القول للصوفية والصالحين  ،فإنه ال يصح أيضا نسبته إلى األنبياء  ،ألنهم
ال يعتمدون في دعواتهم على الحدوس والكشوف والظنون ،وإنما يعتمدون
على الوحي اإللهي .فال يصح أبدا نسبة ذلك إليهم ،ومن ينسبه إليهم فهو
جاهل أو صاحب هوى .كما أن ذلك القول الذي نسبه إليهم القادياني هو
قول مكذوب عليهم  ،فال يوجد في كتب الحديث وال التاريخ وال األدب وال
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غيرها من العلوم .لكن القادياني المفتري اختلق ذلك على مقاسه ونسبه
إليهم قصدا تأييدا لنبوته المزعومة .ونحن نعلم قطعا أنه كاذب في ذلك ،ألنه
انتهى القرن الرابع عشر ولم ينزل المسيح ابن مريم عليه السالم من جهة،
وتبين من جهة أخرى أن القادياني ليس هو المسيح الموعود ألنه لم تتحقق
على يديه أعمال المسيح  ،وألنه تبين قطعا بأنه كذاب دجال محرف منافق
كافر بدين اإلسالم.
ومن خصائص منهج االستدالل عند القادياني انه في ادعائه للنبوة
ودفاعه عنها ينطلق دوما من مقدمات ذاتية أقامها على هواه وتلبيسات
شــيطانه ،ومـن دون أي دليــل صــحيح يُثبتهـا .ثــم بعـد ذلــك يبــني عليهـا
استنتاجاته فيتبناها ويرد بها على معارضيه ويُطالبهم بقبولها والخضوع لها
واأل خذ ب ها .يُ طالبهم بذلك ر غم أن هم يرف ضون مقدما ته ،وع ندهم األد لة
القطعية من الشرع والعقل والعلم على بطالنها .وال شك أن منهجه هذا
باطل ،وهو من تحريفاته ومغالطاته وتحايله ،وال قيمة علمية له شرعا وال
عقال وال علما .من ذلك مثال ،أنه عندما كان يجادل بعض معارضيه ،قال:
(( أقول بكل يقين إنهم إن اعتبروا معجزاتي ونبوءاتي غير صحيحة ؛
الضطروا إلنكار نبوات جميع األنبياء ،وسيموتون على الكفر في نهاية
المطاف )).
أقول :ذلك استدالل باطل منطلقا ً ونتيجة ،وفيه تحايل وتغليط وخداع،
ألنـه ال يصـح أن يقـارن بيـن نبوتـه الزائفـة الكاذبـة ،وبيـن نبـوة األنبيـاء
المذكورين في الشرع .ال يصح ذلك ألن القادياني في ادعائه للنبوة خالف
الشرع وكفر به وافترى عليه وحرفه كما بيناه في كتابنا هذا .وليس عنده
وال دليل واحد صحيح يُثبت ادعاءه للنبوة  .وقد بينا بعشرات األدلة القطعية
من الشرع والعقل والعلم ان القادياني كاذب ومحرف ومنافق في ادعائه
للنبوة .وأظهرنا بعشرات الشواهد العلمية أن القادياني كان كثير األخطاء
والتناقضات والمستحيالت ويستحيل أن يكون نبيا .وأقمنا األدلة العلمية
على بطالن نبوءاته المزعومة ،فلم تكن نبوءات إلهية وإنما كانت نبوءات
بشرية اختلقها القادياني على مقاسه ووجهها حسب هواه .فتبين من كل ذلك
أن القادياني كاذب في ادعائه للنبوة ،بل ويستحيل أن يكون نبيا.
ذلك هو حال القادياني ،لكن األنبياء حالهم يختلف تماما عن حاله ،ألن
نبوتهم ثبتت بأدلة قطعية من الكتاب والسنة .فنبوتهم ثابتة :مقدمةً ونتيجةً،
لكن القاد ياني نبو ته المزعومة باط لة :مقدمةً ونتي جةً .فانظر إ لى تحا يل
القاديــاني واســتخدامه منهــج االســتدالل التغليطــي السفســطي التحــريفي
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ال شيطاني! !  ،ثم ال ي ستحي وال ير تدع ويُطا لب ال ناس باإلي مان بنبو ته
الكاذبة ،وهو أول من يعلم قطعا ً بأنه كذاب دجال محرف يكذب على هللا
ورسوله وعلى الناس انتصارا لهواه وشيطانه وأسياده اإلنجليز.
ومن خصائص منهج االستدالل عند القادياني انه قائم على تحريف
الشرع واالستدالل على تحريفاته بهواه وتلبيسات شيطانه .من ذلك أنه
عندما تكلم عن نبوته المزعومة وسماها بروزية -تابعة ،-كان مما قاله(( :
كانت بروزية  ،لذا فإن معنى آية (( َّنما َكانَ ُم َح َّنمدٌ أَبَا أ َ َح ٍد ِ ّمن ِ ّر َجا ِل ُك ْم َولَ ِكن
ع ِليما ً [األحزاب  ))]40 :هو:
سو َل َّن ِ َوخَات َ َم النَّن ِب ِيّينَ َو َكانَ َّن ُ ِب ُك ِّل َ
َّنر ُ
ش ْيءٍ َ
ليس محمد أبا أحد من رجال الدنيا ،ولكن هو أب لرجال اآلخرة ،ألنه خاتم
النبيين وال سبيل إلى فيوض هللا من غير توسطه .فنبوتي ورسالتي هي
بكوني محمدا وأحمد  ،وليست من نفسي ،كما أنني نلت هذا االسم بفنائي في
الرسول صلى هللا عليه وسلم  ،ولهذا فإن مفهوم خاتم النبيين لم يتغير  ،لكن
بنزول عيسى يتغير حتما )).
أقول :تلك المزاعم باطلة جملة وتفصيال ،وليس فيها كلمة واحدة
صحيحة ،أقامها على أهوائه ورغباته وتمنياته وتلبيسات شيطانه ،وحرف
بها اآلية ،ولم يقمها على شرع وال عقل وال علم من جهة؛ وانطلق من
مقدمات باطلة وزعم انه وصل إلى نتيجة صحيحة من جهة أخرى .وزعمه
هذا باطل قطعا ،ألن المقدمات الباطلة يستحيل أن توصل إلى نتيجة أو
نتائج صحيحة ،حتى وإن مارس صاحبها التضليل والتحريف ،والسفسطة
والتحايل كما فعل القادياني .ألن المغالطات والتحريفات لن تُغير من حقيقة
المقدمات شيئا .وتفصيل ذلك فيما يأتي:
أوال :واضح من مزاعم القادياني وتحريفاته أن غايته مما قاله هي
الزعم بأنه نبي ،ونبوته المزعومة ال تنقض ختم النبوة بمحمد عليه الصالة
والسالم!! .وزعمه هذا باطل قطعا ألنه لم يقم على أي دليل علمي صحيح
يُثبته من شرع وال من علم .كما انه قد أقمنا األدلة الشرعية واألخالقية
والعلمية على أن القادياني ليس نبيا  ،وانه كاذب في ادعائه للنبوة .وعليه
فكل مزاعمه السابقة باطلة وهي من أكاذيبه وتحريفه من دون شك  .وبيان
وقولها ما لم تقل ،وتسلط عليها بهواه وشيطانه
ذلك أنه حرف اآلية الكريمة ّ
وأخرجها من سياقها ومعناها .فقال (( :كانت بروزية  ،لذا فإن معنى آية
سو َل َّن ِ َوخَات َ َم النَّنبِ ِيّينَ َو َكانَ َّن ُ
(( َّنما َكانَ ُم َح َّنمدٌ أَبَا أ َ َح ٍد ِ ّمن ِ ّر َجا ِل ُك ْم َولَ ِكن َّنر ُ
ع ِليما ً [األحزاب  ،))]40 :قوله هذا هو دليل قطعي على كذب
بِ ُك ِّل َ
ش ْيءٍ َ
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القادياني وتحريفه لآلية ،ألنه يعلم أنها أكبر دليل شرعي على بطالن
ادعائه للنبوة فحرفها على مقاسه حسب هواه .لكن تحريفه لن يُغير من
حقيقتها شيئا ،ألنه تحريف مكشوف زائف ُمنكر تنقضه اآلية بنفسها .تلك
اآلية أكدت على أمرين أبطال تحريف القادياني لها ،األول :إن محمدا عليه
الصالة والسالم ليس أب أحد من رجال الصحابة ،ألنه لم يكن له ولد ذكر،
وعليه فهو خاتم نسله من جهته .وعليه فمحمد ليس أبا ألحد من الرجال في
الدنيا واآلخرة ،وليس كما زعم القادياني المحرف بأنه أب لرجال اآلخرة.
فهذا كذب وتحريف لألية  ،ألن اآلية تتكلم عن بنوة النسل ال غير ،وال
التجوز.
عالقة لها ببنوة أخرى من باب
ّ
ثم أن تلك اآلية تكلمت عن ختم النبوة ،بعدما تكلمت عن ختم نسل النبي
من جهة الرجال ،فإنها مناسبة حكيمة وهادفة قررت ختميّن :ختم النسل،
وختم النبوة .وبما أنه سبق أن توسعنا وبينا معنى " الختم" ،و" الخاتم " ،و"
الختام" في الشرع واللغة واتضح قطعا انه ال نبي بعد محمد عليه الصالة
والسالم ،بأي حال من األحوال ،وبأي صفة من الصفات ،وأن النبوة ال
تتعدد وال تتنوع؛ فإن القادياني كاذب في ادعائه للنبوة قطعا ،بغض النظر
عن تسمياته التحريفية ،كقوله بالنبوة الظلية والبروزية ،فهذه من أكاذيبه
وتالعباته  ،وقد سبق أن بينا أنها باطلة ومستحيلة شرعا وواقعا وعقال ،فال
نعيد ذلك هنا.
ثانيا :إنه من الكذب على الشرع والواقع زعم القادياني بأن فيوض هللا
تُنال بواسطة محمد عليه الصالة والسالم .إنه كذب وخداع وتحريف للشرع
والواقع .ألن الثابت أن النبوة ليست مكتسبة ،وال تنال بقربان وال بواسطة
وإنما هي اختيار مباشر من هللا للعبد الذي يختاره نبيا ،وال توجد اية واسطة
بشرية بين هللا ونبيه كما سبق أن فصلناه في الفصل األول .كما أن الثابت
شرعا وواقعا أن المؤمنين يرزقهم هللا تعالى باإليمان واألنوار والثبات
واالنشراح والحياة الكريمة من دون أية واسطة بشرية أيضا .فهو سبحانه
الذي يرزق عباده وال دخل هنا ل َملَك ،وال لنبي وال ولي .وقد هللا تعالى
ْت َولَ ِك َّنن َّن َ يَ ْهدِي َمن يَشَا ُء َو ُه َو أ َ ْعلَ ُم
لنبيهِ (( :إنَّن َك َال ت َ ْهدِي َم ْن أ َ ْحبَب َ
علَ ْي ِه ْم
ْس لَ َك ِمنَ األ َ ْم ِر َ
وب َ
ش ْي ٌء أ َ ْو يَت ُ َ
ِب ْال ُم ْهتَدِينَ [القصص ،)) ]56 :و((لَي َ
أ َ ْو يُعَذَّنبَ ُه ْم فَإِنَّن ُه ْم َ
صي ِْط ٍر
ظا ِل ُمونَ [آل عمران  ،))]128 :و((لَّنس َ
ْت َ
علَ ْي ِهم ِب ُم َ
[الغاشية  . )) ]22 :فاألمر كله هلل  ،وهو الذي يهدي الناس ويرزقهم
اإلي َمانَ َوزَ يَّننَهُ
باإليمان وال أحد غيره يفعل ذلكَ (( ،ولَ ِك َّنن َّن َ َحب َ
َّنب ِإلَ ْي ُك ُم ْ ِ
الرا ِشدُونَ
سوقَ َو ْال ِع ْ
ِفي قُلُو ِب ُك ْم َو َك َّنرهَ ِإلَ ْي ُك ُم ْال ُك ْف َر َو ْالفُ ُ
صيَانَ أ ُ ْولَ ِئ َك ُه ُم َّن
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[الحجرات  ))]7 :وهذا يبطل زعم القادياني من أساسه،ألنه يستحيل أن
يكون محمد أو غيره من البشر واسطة بين هللا وبين عباده في مجال طاعة
هللا ورسوله.
ثالثا :إنه من الكذب المفضوح زعم القادياني أنه فَنَى في النبي محمد
عليه الصالة والسالم ،ألنه ال يوجد في اإلسالم شيء يسمى فناء ،هذا كذب
ومن أباطيل وأساطير الصوفية وأوهامهم .وذلك الفناء المزعوم لن يُغير
من الحقيقة شيئا ،فمهما قيل عنه فهو أوهام وتوهمات وأحوال شيطانية ،و
يُمكن ألي أن إنسان أن يكذبه أو يقول بمثله  ،وال يعجز عن ذلك أحد.
ولذلك ال قيمة لحكاية الفناء في ميزان الشرع والعقل والعلم ،وأي زعم ال
يخضع لهذه المصادر فال حقيقة له ،وما هو إال أوهام وتوهمات وأهواء
وتلبيسات شيطانية .وعليه فال يوجد في دين اإلسالم شيء يُسمى فناء ،وإنما
توجد فيه العبودية الخالصة هلل تعالى وليس ألحد سواه  ،ألنه سبحانه خلقنا
ب
صالَ ِتي َونُ ُ
اي َو َم َما ِتي ِ ّ ِ َر ّ ِ
لعبادته ،وقال لنبيه الخاتم ((قُ ْل ِإ َّنن َ
س ِكي َو َم ْحيَ َ
ْالعَالَ ِمينَ [األنعام  .))]162 :ويستحيل أن تُنال النبوة بخرافة الفناء وال
غيره  ،ألن النبوة اصطفاء من هللا تعالى للعبد الذي يختاره نبيا ُ ّ ((،أ َ ْعلَ ُم
َحي ُ
سالَتَهُ [األنعام . ))]124 :
ْث يَ ْجعَ ُل ِر َ
علما بأن هللا تعالى أرسل نبيه الخاتم محمد عليه الصالة والسالم ليُطاع
وليس ليُفنى فيه ،فهذا كذب على هللا ورسوله .قال تعالى(( :قُ ْل إِن ُكنت ُ ْم
ت ُ ِحبُّمونَ ّ َ فَاتَّنبِعُونِي يُ ْحبِ ْب ُك ُم ّ ُ َويَ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم َو ّ ُ َ
ور َّنر ِحي ٌم [آل
غف ُ ٌ
ع ْنهُ فَانت َ ُهوا َواتَّنقُوا
الر ُ
عمران  ،))]31 :و(( َما آتَا ُك ُم َّن
سو ُل فَ ُخذُوهُ َو َما نَ َها ُك ْم َ
ب [الحشر .)) ]7 :
َّن َ إِ َّنن َّن َ َ
شدِيدُ ْال ِعقَا ِ
رابعا :إن زعم القادياني بأنه هو محمد واحمد ،فهو من أكاذيبه
ومستحيالته وجنونياته وسفسطاته ،ألنه ال يُمكن أن يكون كذلك ،ألن النبوة
قد ُختمت شرعا وواقعا .وألنه أقمنا األدلة القطعية الشرعية واألخالقية
والعلمية بأن القادياني كاذب كذاب ،وسارق سراق في ادعائه للنبوة .وألنه
يستحيل أن يكون هو النبي محمد عليه الصالة والسالم بحكم المنطق
والواقع والعلم والشرع والتاريخ ،فنحن أمام شخصيّن مختلفين ذاتا ً وصفاتا ً
 ،زمانا ومكانان فيستحيل أن يصبحا شخصا واحدا ،وال أن يصبح كل
منهما هو اآلخر.
وبذلك يتضح أن القادياني أقام ادعاءه للنبوة على معطيات باطلة ،منها
تحريفه لتلك اآلية ،وهو فعل ال قيمة له ولن يُغير من ختمها للنبوة شيئا.
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ومنها قوله بخرافة الفيوض ،والوساطة المحمدية ،والفناء .وكل هذه
المزاعم باطلة قطعا ولن تُثبت نبوته المزعوم الكاذبة .وتزيدها إبطاال األدلة
الشرعية والعلمية واألخالقية التي نقضنا بها ادعاء القادياني للنبوة،
وتنقضها أوال وابتدا ًء األدلة الشرعية التي أكدت على ختم النبوة ختما تاما
كامال وبأي شكل من األشكال،وفي أي حال من األحوال كما بيناه سابقا.
فالقادياني المفتري ليس عنده وال دليل واحد دليل صحيح يُثبت به مزاعمه
مقابل األدلة القطعية التي تنقض وتهدم ادعاءه للنبوة ،وتكشف انه كاذب
دجال منافق كافر بدين اإلسالم رغم تستره به خداعا ونفاقا وتقية انتصارا
لهواه وشيطانه وأسياده اإلنجليز.
وبما أن األمر كذلك ،فزعم القادياني بأن نبوته الباطلة ال تنقض ختم
النبوة هو وكالم باطل وتافه وماكر ،ألن نبوته المزعومة باطلة أصال ،وهو
كاذب في ادعائه لها .وألن الشرع قد ختم النبوة ختما قطعيا وهي ال تعدد
فيها وال تنوع .وألنه هو شخصيا قد نقض زعمه بأنه نبي بروزي تابع،
فمع بطالن كالمه هذا فهو قد ادعى أيضا بأنه نبي ورسول وصاحب وحي
وشريعة ،وانه أفضل من كل األنبياء كما بيناه في الفصل األول .فالقادياني
نفسه أبطل ذلك الزعم بنفسه مع بطالنه شرعا.
ومن أكاذيبه وتحريفاته أيضا أنه زعم أن نبوته الباطلة ال تنقض ختم
النبوة وإنما نبوة المسيح ابن مريم هي التي تنقضها .وزعمه هذا باطل كله
جملة تفصيال  .ألن نبوته باطلة أصال وفرعا ،وألنه سبق أن بينا أن المسيح
عليه السالم عندما ينزل عند قرب القيامة ،ال ينزل نبيا ،ألن نبوته قد
أكملها ،وإنما ينزل من أتباع النبي الخاتم محمد عليه الصالة والسالم .
وبذلك يتبين أن القادياني بني كل تلك المزاعم على مقدمات ذاتية هي
من هواه وتلبيسات شيطانه وأوامر أسياده اإلنجليز من جهة؛ ثم أنه من جهة
أخرى حرف اآلية التي أوردها وتسلط عليها بهواه ونفاقه  ،ثم قرر نتائجه
الباطلة التي وصل إليها .وهي نتائج زائفة متهافتة بسبب بطالن مقدماتها.
ومن خصائص منهج االستدالل عند القادياني انه قائم على التغليط
والتحريف والسفسطة والتالعب انطالقا من مقدمات باطلة ثم يزعم انه
توصل بها إلى نتائج صحيحة ،وهذا باطل قطعا ،ألن المقدمة الباطلة لن
تؤدي إلى نتيجة صحيحة  .من ذلك انه عندما زعم أنه المسيح المثيل ،
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ادعى أن القائلين بنزول المسيح الحقيقي يستلزم أمورا ال يمكن أن تحدث
وإن حدثت تؤدي إلى نسخ الكتاب والسنة ومجيء رسول جديد ووحي جديد
مع المسيح ابن مريم ؛ فكان مما قاله (( :صحيح تماما أنه إذا جاء المسيح
رسول هللا نفسه  -صاحب الكتاب الذي كان ينزل به جبريل  -فلن يتتلمذ
على يد أحد أبدا من أجل االطالع على قوانين الشريعة المحمدية ،بل
سينزل عليه وحي هللا بواسطة جبريل بحسب سنته صلى هللا عليه وسلم
وستنزل عليه من جديد كافة قوانين الشريعة المحمدية وأوامرها بصورة
جديدة وبأسلوب جديد وبلغة جديدة ،وسيعتبر القرآن الكريم منسوخا مقابل
ذلك الكتاب الجديد الذي سينزل من السماء .لكن هللا تعالى لن يسمح بحق
هذه األمة ذلًة وهوانا كهذا أبدا ،ولن يسمح أبدا بحق نبيه الحبيب خاتم
األنبياء . )).....والقول بنزول المسيح نفسه يؤدي إلى(( :زوال اإلسالم من
الدنيا نهائيا))  .ثم بعد ذلك زعم أن االعتقاد بالمسيح المثيل يُخلصنا من
ذلك وال يضر ،فقال (( :هو شخص من األمة كمثيل ،ويحظى بمرتبة
المحدث ية؛ فال ي حدث أي خ لل ،ألن الم حدث أي ضا نبي من وجه،ولك نه
يستمد النور من سراج النبوة المحمدية ،وال يكون نبيا مستقال بحد ذاته)).
أقول :تلك المزاعم باطلة جملة وتفصيال بما فيها من أباطيل وأكاذيب
وتحريفات ،هي من أساسيات منهج االستدالل عند القادياني ،وال أُطيل في
أبطال مزاعمه ألنه سبق ان نقضناها في عدة مواضع ،لكني أقول :أوال،
ب ما أن من قطع يات د ين اإل سالم أن الن بوة ُخت مت بمح مد عل يه ال صالة
والسالم وبالقرآن الذي جاء به ،فلن يأتي بعده نبي أبدا ولن يأتي بعد القرآن
كتاب إلهي قطعا .وعليه فإن المسيح عيسى عليه السالم سينزل مسلما تابعا
لدين اإلسالم الذي جاء به خاتم األنبياء محمد عليه الصالة والسالم .يأتي
عيسى بن مريم عليه السالم تابعا  ،ألنه أكمل نبوته مع قومه ،وألن النبوة
قد ُختمت ،وألنه هو نفسه بشر بمجيء النبي الخاتم محمد عليه الصالة
والسالم وأمر أصحابه بإتباعه ،فال شك أن يكون هو من أتباعه أيضا.
ثانيا .أما حكاية كيف يتعلم عيسى عليه السالم اإلسالم  ،وأية لغة يتعلم
بها فهذا اعترض زائف وتافه .ألن هللا تعالى هو الذي يعلمه القرآن والسنة
وال يحتاج إلى بشر لكي يعلمه .يعلمه كما علمه من قبل التوراة واإلنجيل.
بل إن هللا تعالى قد أشار في القرآن بأنه يُعلمه القرآن أيضا وسماه الكتاب
وال يعني به التوراة وال اإلنجيل ألنه ذكرهما أيضا في قوله سبحانه (( :
نجي َل [آل عمران  .))]48 :واضح من
َويُعَ ِلّ ُمهُ ْال ِكت َ َ
اإل ِ
اب َو ْال ِح ْك َمةَ َوالت َّن ْو َراة َ َو ِ
ذلك أنه يقصد القرآن والسنة ،وقد بدأ بهما ثم أتبعهما بذكر التوراة واإلنجيل
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 ،إشارة إلى الدور النهائي الذي ينتظر المسيح ابن مريم والذي ال يتم إال
بالقرآن والسنة النبوية  .فالقرآن لن يُنسخ ألن هللا تعالى تولى حفظه وجعله
آخر كتبه ،وعيسى عليه السالم ينزل تابعا ال نبيا وال صاحب كتاب وال
وحــي .وبــذلك تســقط مــزاعم وأباطيــل مغالطــات ومشــاغبات وتحريفــات
القاديــاني ،الــذي أقــام نبوتــه وديانتــه البــاطلتين علــى الكــذب والتحــريف
والتالعــب والتناقضــات والمســتحيالت انتصــارا لهــواه وشــيطانه وأســياده
اإلنجليز.
وأما قوله بحكاية المسيح المثيل ،فهي من خرافاته وأباطيله ،وقد سبق
أن بينا أنها فكرة باطلة بل ومستحيلة ،ألن الثابت شرعا أن المسيح شخص
واحد ،هو المسيح عيسى بن مريم عليه السالم ،وليس هو المفتري الميرزا
القادياني .وعليه فيستحيل أن يوجد مسيحان ،ويستحيل أن يكون القادياني
هو المسيح المثيل ،ألن كال منهما شخص قائم بذاتها ،ولكل منهما حقيبته
الوراثية،و ال يوجد إال مسيح واحد ،فال يُمكن أن يكون أحدهما مثيال آلخر.
وعليه فيستجيل أن يكون القادياني هو المسيح الحقيقي وال الموعود وال
المثيل.
ومن خصائص منهج اال ستدالل ع ند القاد ياني  ،أ نه قائم أسا سا ع لى
ال مزاعم الفار غة ،ال ع لى المعط يات العلم ية ،وت لك ال مزاعم م صدرها
الهوى والشيطان غالبا .فهي مزاعم وأقاويل جوفاء بال رصيد حقيقي .من
ذلك مثال قول القادياني عندما تكلم عن " أهل الكشف " وجعل نفسه منهم
وقزم أ هل الحديث و َح ّ
وأفضلهم ّ ،
ط من علمهم ،فقال (( :بل الحق أن
المحدثين رووا األحاديث من الذين هم اآلن من األموات ،وإما أهل الكشف
سمي َح َك ما ً ؟ أال يستحق
فيسمعون من هللا الحي القيوم .فما بالك بالذي ً
المرتبة نفسها التي تجيزها لغيره ؟)).
أقول :ذلك الزعم باطل جملة وتفصيال  ،وهو ادعاء بال دليل صحيح
يُثبته ،فقول القادياني هو مجرد زعم بال دليل ،وال يعجز عنه أحد .ويُمكن
ألي إنسان أن يدعيه ،ويعارض به أصحاب الكشف المزعومين ويُ كذبهم
فيه بنفس الطريقة  .فيُمكنه أن يقول مثال :ثَبُت عندي بالكشف أن قول
القادياني باطل  ،وان الكشف من تلبيسات الشياطين وليس كالم إلهيا وال
مالئكيا ،وال صحيحا .فمنهج القادياني في قوله بحكاية الكشف هو منهج
زائف متهافت وال قيمة له في ميزان الشرع والمنطق والعلم .فذلك القول
زعم باطل وكالم فارغ ال رصيد له في الحقيقة ،وإنما من مزاعمه وهواه
وتلبيسات شيطانه تابع فيه الصوفية القائلين بوحدة الوجود قديما وحديثا.
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وأما قوله بأن أصحاف الكشف – الصوفية -يسمعون من هللا مباشرة
فهو زعم باطل قطعا بدليل الشرع والواقع والعلم  .وال أحد يسمع من هللا
إال األنبيـاء ،وأ ما ز عم أهـل الكشـف أن هم يسـمعون من هللا ،ف هو أوهـام
وأباطيــل وتلبيســات شــيطانية ونفســية .والخواطــر والحــدوس واإللهامــات
النفسية والفكرية كلها ليست وحيا  ،وال هي فوق الشرع ،وهي كغيرها من
األفكار فيها الصحيح والباطل ،والصدق والكذب وي جب وزنها بميزان
الوحي والعقل  ،والعلم لقبولها .وهللا تعالى أمرنا بان نطيع هللا ورسوله،
وااللتزام بالكتاب والسنة ،وان نرد إليهما أمورنا عند التنازع  ،ولم يأمرنا
بالرد إلى إلى مصادر أخرى كالخواطر واألهواء والحدوس والكشوف.
وأما بطالن قول القادياني بميزان الواقع والعلم ،فهو أمر ثابت قطعا،
وحال القادياني وامثاله دليل قطعي على كذبه وبطالن حكاية الكشف من
أساسها ،ألنه من الثابت تاريخا وواقعا أن أصحاب الكشف هم من أكثر
الناس خطأ ً وانحرافا عن الشرع  ،حتى وصل بهم األمر إلى القول بخرافة
وحدة الوجود ،فكفروا بالشرع والعقل والعلم وتعلقوا بتلك الخرافة الجنونية.
وقولي هذا أثبتُه بعشرات األدلة في بعض كتبي ليس هنا موضع تفصيله.
والقادياني من هؤالء ،وهو من أكثر الناس خطأ وكذبا وكفرا ونفاقا وضالال
كما بيناه في كتابنا هذا.فلو كان كما زعم ما كان ذلك حاله!!!!
وأما تقزيمه ألهل الحديث ،فهو باطل وتعالم فارغ ،ألنه ال يوجد دين،
وال فرقة ،وال مذهب ،وال علم من دون روايات تاريخية .فكل األديان
والفرق والعلوم لها تاريخها ومروياتها الخاصة بها .فليس أهل الحديث
وحدهم هم الذين يهتمون بالروايات  .والصوفية أنفسهم لهم روايات كثيرة
جدا غالبها ليس صحيحا .وأما أهل الحديث فهم أفضل الفرق ،وأكثرها
صوابا ،وهـم أ صحاب من هج عل مي فـي التعا مل مع الروايـات الحديثيـة
والتاريخية .إنهم يُجمعون األخبار الحديثية وما يتصل بها ويُمحصونها
إسنادا ومتنا .لكن غيرهم من الفرق األخرى ليسوا كذلك ،والغالب عليهم
رواية األباطيل ،واالعتماد على أهوائهم ومذاهبهم في التعامل مع الروايات
الحديثية والتاريخية  .وال يتعاملون معها بمنهج علمي صارم لتمييز صحيح
األخ بار من سقيمها ك ما يف عل أ هل ال حديث .وال صوفية وأم ثالهم ومن هم
القادياني هم من أكثر الناس خطأ وانحرافا في التعامل مع الروايات  ،فغالبا
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ما يرفضون الروايات الصحيحة أو يُؤولونها تأويالت فاسدة ،ويأخذون
بالروا يات ال ضعيفة والمو ضوعة ألن ها تت فق مع أ هوائهم ك ما هو حـال
القادياني.
وبذلك يُستنتج من نقدنا لمنهج االستدالل عند القادياني أنه منهج زائف
متهافت باطل في منطلقاته وغاياته ،ألنه مخالف للشرع والعقل والعلم،
اس َمن يُ َجا ِد ُل فِي َّن ِ ِبغَي ِْر ِع ْل ٍم َويَت َّن ِب ُع
ويصدق عليه قوله تعالىَ (( :و ِمنَ النَّن ِ
ش ْي َ
ان َّنم ِر ي ٍد [الحج  . )) ]3 :يصدق عليه ذلك ألنه لم يقم على وحي
ُك َّنل َ
ط ٍ
صحيح ،وال عقل صريح ،وال علم صحيح .وهذا أمر أثبتناه بعشرات األدلة
فيما تقدم من كتابنا هذا.
وتبيــن أيضــا أن القاديــاني أقــام منهجــه االســتداللي علــى الكــذب
والتحريف ،والكالم بال علم ،واالحتجاج بالمزاعم واألقاويل الجوفاء التي
ال رصـــيد لهـــا ،واالســـتدالل بالشـــبهات والمغالطـــات ،والتناقضـــات
والمستحيالت .ذلك هو حال منهج االستدالل عند القادياني ،ألنه في ادعائه
للنبــوة كـان كاذبــا  ،وعليــه أقــام نبوتــه وديانتــه البــاطلتين انتصــارا لهـواه
وشيطانه  .والحقيقة أن منهجه االستداللي زائف متهافت وال يُمكن أن يكون
منهجا علميا ،ألن صاحبه استخدمه ليكون وسيلة لنصرة أكاذيبه وضالالته
وكفرياته ،ولم يستخدمه ليكون له طريقا إلى الحق والحقيقة ،وهنا تكمن
مأساة القادياني ،فَض ّل وأَض ّل !!!!.
خامسا  :مصير مزاعم وشبهات القادياني في ادعائه للنبوة:
تبين من نقضنا لنبوة القادياني المزعومة أنه ليس نبيا قطعا ،وأنه
كاذب في ادعائه للنبوة ،وليس عنده وال دليل واحد صحيح يؤيد به زعمه.
وليس عنده إال المزاعم واألكاذيب والمغالطات والتحريفات .أثبتنا ذلك بأدلة
كثيرة قطعية من الشرع والعقل والعلم ،وبها نقضنا نبوته وديانته الزائفتين،
وكشفنا قسما كبيرا من أكاذيبه وتحريفاته ومغالطاته وشبهاته ،واتضح أن
كل مزاعمه زائفة متهافتة باطلة ببطالن إدعائه للنبوة ،ألن ما بُني على
باطل فهو باطل بالضرورة  ،فانفضح بذلك أمام أتباعه وخصومه معا .لكن
إتماما وإثرا ًء لما قلناه في نقض وإبطال أدعاء القادياني للنبوة  ،فسنذكر
مزاعم وأباطيل ومغالطات أخرى للقاديني وأصحابه ،او ربما يقولونها،
لتكون خاتمة نقضنا لنبوة القادياني وديانته الباطلتيّن .
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منها أنه زعم أن وحيه المنزل عليه معجز ،وأشار ضمنيا إلى أنه إذا
كان القرآن تحدى الناس بأن يأتوا بسورة من مثله ،فهو قد تحداهم بأن
يأتوا بآية من مثله ،فقال(( :و إن كنتم في ريب مما نزلنا فأتوا بآية من
مثله)) .وزعم أن هللا يعصمه وال يتركه على خطأ طرفة عين ،ويحفظه من
سبل الشياطين.
ُ
أ قول :ت لك ال مزاعم شواهد من أكاذ يب ومغال طات القاد ياني ونفا قه
وأباطيله وعبادته للشيطان .وهي مزاعم باطلة جملة وتفصيال ،قالها خداعا
وتضليال وتغليطا لنفسه وأتباعه ،وتسويقا لكالمه بين العوام.
وتفصيل ذلك أوال ،إن قوله بأن كالمه معجز ،وهللا يعصمه من الخطأ
طرفة عيين ،هو زعم باطل قطعا ،وال يقوله إال جاهل ال يعي ما يقول ،أو
صاحب هوى عابد لشيطانه قاله لغايات في نفسه  ،وهذا هو حال الميرزا
القادياني .وزعمه باطل متهافت ألنه سبق أن أثبتنا أن نبوته المزعومة
قائ مة علـى ال كذب ،وأن وحيـه ال مزعوم مملـوء باألكاذيـب والتحريفـات،
واألباطيل والمغالطات ،والتناقضات والمستحيالت .وأنه مملوء باألخطاء
الشرعية واللغوية ،والعلمية والتاريخية ،والسرقات العلمية .وان نبوءاته لم
تتحقق منها وال نبوءة واحدة ،ولم تكن نبوءات إلهية ،وإنما كانت نبوءات
قاديانية شيطانية .وأن القادياني الذي زعم ذلك كان قمة في الكذب والدجل
والغش والخداع ،واالفتراء المتعمد على هللا والرسول والناس جميعا .وال
شك أن وحيا ذلك حاله ،وتلك خصائصه يستحيل أن يكون من عند هللا ،وال
يُمكن أن يكون معجزا ،ويستحيل أن يكون الذي جاء به نبيا وال معصوما.
ثانيا :إن الوحي القادياني المزعوم  ،هو في الحقيقية  -كما بيناه سابقا-
معظمه مسروق من القرآن الكريم  .وكالمه الذي تحدى به هو آية قرآنية
سرقها وانقص منها حرفا وكلمتين ووضع محلهما كلمة من عنده ،ألن
ورةٍ
ع ْب ِدنَا فَأْتُواْ ِب ُ
اآلية الكريمة هيَ (( :و ِإن ُكنت ُ ْم فِي َر ْي ٍ
علَى َ
ب ِ ّم َّنما ن َّنَز ْلنَا َ
س َ
ِ ّمن ِ ّمثْ ِل ِه [البقرة  ،))]23 :وأصبحت عنده هكذا ((وإن كنتم في ريب مما
نزلنا فأتوا بآية من مثله)) .وبعدما سرق تلك اآليات ألحق بها أحاديث نبوية
ونصوصا من كتب اللغة والشعر والمقامات  ،وأدخل فيها كلمات من عنده
أو أخذها من مصادر أخرى كما بيناه سابقا .فهو ليس وحيا وإنما هو
نصوص كثيرة جدا سرقها القادياني ثم انتحلها ونسبها إلى نفسه زورا
وبهتانا ،غشا وخداعا .فلم ينزل عليه وحي إلهي ،وال كان وحيه معجزا وال
معصوما .وتلك األفعال هي سرقات مفضوحة ال يعجز عنها أحد وليس فيها
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إعجاز أصال .ويستطيع أن يقوم بها أي إنسان ضال على شاكلة القاديانتي،
فهو عمل سهل جدا بالنسبة إليه.
عل ما بـأن الوحـي القاديـاني ال مزعوم مع أنـه وحـي شـيطاني وليـس
معجزا ،فإنه تضمن مئات اآليات القرآنية ،وهي معجزة بذاتها بحكم أنها
معجزة وجزء من كتاب معجز هو القرآن الكريم .فإعجازها ليس من عند
القادياني ،وإنما ألنها من القرآن الكريم سرقها القادياني وانتحلها .وال يحق
للقادياني وال يصح له شرعا وال عقال أن يسرق آيات قرآنية ثم ينسبها إلى
نف سه .ألن ال قرآن و حي ال هي جاء به ال نبي ال خاتم مح مد عل يه ال صالة
والسالم -وال يحق ألحد أن ينسبه إليه أبدا .ومن يدعي النبوة فعليه أن يأتي
بوحيه الخاص به إن كان حقا نبيا ،وال يحق له أن يسرق كالم غيره .ومن
يدعي الن بوة و يزعم ا نه م سلم ،وي سرق آ يات قرآن ية وي سنبها إ لى نف سه
بدعوى أنها وحيه فهو قطعا كاذب دجال منافق كافر باهلل ودينه ورسوله.
والحقيقة أننا إذا أردنا كشف زيف اعجاز القادياني المزعوم وإبطاله
يكفي بأن نسحب ونُرجع اآليات التي سرقها إلى القرآن ،واألحاديث النبوية
التي سرقها إلى مصادرها الحديثية ،واألشعار واأللفاظ اللغوية والمقامات
التي سرقها إلى مصادرها ،فسيختفي وحيه المزعوم  ،وال يبقى عنده شيء
تقريبا  .فأين وحي القادياني المزعوم؟؟ ،ال يوجد وحي ،إنما هو نصوص
مسروقة مثلت معظم وحيه المزعوم ،وأكاذيب وضالالت قاديانية وشيطانة
 .فإذا سحبنا ت لك الن صوص بق يت أباطي له ومغالطا ته وأكاذي به وتلبي سات
شياطينه ،وهي الوحي الحقيقي الذي جاء به القادياني ،فهو وحي هواه
علَى َم ْن
وشيطانه ،وهو من الذين يصدق عليه قوله تعالى(( :ه َْل أُنَ ِبّئ ُ ُك ْم َ
تَن َّنَز ُل ال َّن
اط ُ
س ْم َع َوأ َ ْكث َ ُر ُه ْم َكا ِذبُونَ )(
علَى ُك ِّل أَفَّناكٍ أَثِ ٍيم يُ ْلقُونَ ال َّن
شي َ ِ
ين تَن َّنَز ُل َ
[ال شعراء  .) ) ]223 -221:إن ها ال شياطين هي ا لتي نز لت عل يه وح يه
القادياني الشيطاني ،وليس جبريل هو الذي أنزل عليه بالوحي اإللهي .فال
يوجد في وحي القادياني المزعوم عصمة وال إعجاز ،وإنما هو سرقات
ودناءات وخيانات ووقاحات وأكاذيب ،وكفر باهلل ودينه ورسوله.
ومنها أيضا أن من أالعيب القادياني أنه كتب خربشات حسابية وتحدى
بهـــا النـــاس بـــأن يفكـــوا ألغازهـــا ويُخـــرجوا أســـراره ،فكتـــب بتـــاريخ
27-12-1891م النص اآلتي :
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أ قول :ت لك الخرب شات الرقم ية يُم كن أن يكتب ها أي إن سان ي عرف
القراءة والكتابة والحساب .وزعمه بأن خربشاته تحمل ألغازا وأسرارا
مجرد زعم فارغ  ،ال توجد أية إشارة تُثبت وجودها ،ويُمكن أن يدعيها أي
إنسان ،ألن خربشاته هي مجرد أرقام فقط ،وليست حروفا فتُقرأ .وحتى إذا
معان ،فهي ليست بمعجزة .فيستطيع أي إنسان أن
فرضنا جدال أنها تحمل
ٍ
يضع أرقاما وكلمات لحوادث عاشها في حياته فتكون لها معنى وال يُمكن
لغيره أو أكثرهم أن يعرفها ،بل وال يعرفها إال من كانت تلك الحوادث
خاصة به .بل حتى وإن كانت حوادث معروفة وعبر عنها بأرقام وحروف
غير معروفة تبقى ملغزة وال يعرفها إال هو ،ويستطيع إنسان آخر أن يفعل
مثل ذلك .ال يوجد إعجاز في ذلك أصال ،وخربشات القادياني ال قيمة لها،
وهــي مــن أكاذيبــه وتحريفاتــه ومغالطاتــه الــتي ال تكــاد تنتهــي  .إن تلــك
الخربشات الرقمية هي من نتاج منهج االستدالل القادياني القائم على الكذب
والتحريف والكفر والنفاق!!!!
تلك هي بعض أقوال القادياني في زعمه بأنه صاحب وحي إلهي
ُمعجز ،وأنه معصوم من الخطأ حسب زعمه .إنها مجرد مزاعم ومغالطات
وأكاذيب؛ فلو أنه كان كما زعم لما أثبتنا بعشرات األدلة العلمية أنه كاذب
ومحرف وسارق ،وأنه وقع في أخطاء شرعية ،وعلمية ،ولغوية وتاريخية
كثيرة جدا  .وبما أنه كان كذلك فال يُمكن أن يكون نبيا ،ولن يكون وحيه
المزعوم إلهيا وال معجزا.
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و من مزاعم ومغال طات القاديـانيين وتحريفـاتهم أن هم عنـدما أرادوا
تحريف معنى " خاتَم " ،و" خاتِم" ،و" خاتمة"  ،قالوا (( :وإذا أ ُضيف "
خاتَم"  ،أو " خاتِم" ،أو " خاتمة" إ لى جمع الع قالء فال يكون معناه إال
األفضل واألكمل الذي جاء بما لم يأت ولن يأتي أحد من قبله او من بعده
بمثله )).
أقول :أوال ،فليع لم الجم يع أن معنى " خاتم" ،و" خ تم"  ،و"خ تام "،
و"مختوم" ،قد حدده الكتاب والسنة واللغة العربية كما بيناه سابقا ،ولن
يخرج المعنى عن اإليقاف ،والغلق ،واإلكمال ،واإلتمام ،واإلنهاء ،والسد،
ونهاية الشيء .هذه المعاني الدقيقة والمحكمة قد حددها الوحي واللغة ،ولن
تتغير سواء أضيفت إ لى أفضل الع قالء أو أ سوئهم  ،أو إ لى الحيوا نات
أووالن بات .وعل يه فزعم هؤالء القاد يانيون باطل قطعا و هو شاهد ع لى
تخبطهــم وتحــريفهم ويأســهم مــن إيجــاد مخــرج لنبيهــم المحــرف للشــرع
والمفتري على هللا والرسول والناس .وهدفهم من ذلك هو تحريف آية خاتم
النبيين ليصبح معناها أنه أفضل النبيين وليس آخرهم.
ثانيا :ال يصح أن يُقال :فالن أفضل المفسرين ،أو فالن خاتم المفسرين.
وإنما يجب أن نحدد الزمان والمكان  ،ألننا مثال ال نعلم بحال المفسرين
الذين يأتون بعدنا .وإذا قلنا :فالن أفضل المفسرين في زماننا  ،فهو أولهم
في التفسير ،وليس آخرهم .لكن لو قلنا :فالن خاتمة أفضل المفسرين من
صدر اإلسالم إلى اليوم ،فهذا يعني أنه آخر أفضل المفسرين ،وال يُمكن أن
يكون أولهم .
ونفس األمر ينطبق على قولنا :فالن من بين أفضل المفسرين ،فهو من
بين أوائل المفسرين  ،وليس من أواخر أفضل المفسرين.
ولو قلنا :فالن من بين خاتمة أفضل المفسرين ،فو من بين أواخر أفضل
المفسرين ،وليس من أوائل أفضل المفسرين.
ونفس األمر ينطبق على قولنا :فالن أسوأ القضاة في المدينة ،فهو أولهم
سوءا وال يعني آخرهم .ولو قلنا :فالن خاتمة أسوأ القضاة في المدينة ،فهو
آخر أسوأ هؤالء القضاة ،وليس أولهم سوءا.
وبــذلك يتبيــن قطعــا أن كلمــة " ختــم" ،و" خــاتم"،و" خاتمــة"،و"
ختام"،و"مختوم" ،لن يتغير معناها سواء أضيفت إلى جمع العقالء أو إلى
البهائم .وستبقى تلك الكلمات كما حددها الشرع واللغة تحمل معنى واحدا
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دقيقا ومتكامال يعني الغلق ،والسد ،واإليقاف ،واإلكمال ،واإلتمام ،ونهاية
الشيء .فزعم هؤالء القاديانييّن باطل ،ألنهم اقاموه على أهوائهم وتلبيسات
شياطينهم ولم يُقيموه على الشرع واللغة العربية كما وردت في مصادرها
األولى.فعلوا ذلك محاولة منهم لتحريف معنى آية" خاتم النبيين" فيكون
أفضلهم ال آخرهم ،وهذا زعم بالطل وتحريف مكشوف لها كما بيناه أعاله.
وأخيرا فإن من مزاعم القادياني ومغالطاته لتأييد ادعائه للنبوة ،أنه
زعم أن معنى أن محمدا عليه الصالة والسالم هو خاتم األنبياء ،أنه "
صاحب الخاتم " الذي بواسطته تُنال الفيوضات ،فلن (( ينال أحد فيضا إال
بفضل خاتمه ولن يغلق باب المكالمة اإللهية ومخاطبتها أبدا على آمته إلى
يوم القيامة وليس هناك نبي صاحب الخاتم إال هو (ص)وهو الوحيد الذي
يمكن أن توهب بفضل خاتمه النبوة …)).
أقول :تلك المزاعم باطلة جملة وتفصيال ،وهذا القادياني ال يستحي وال
يمل من ترديد أباطيله وممارسة تحريفاته والكذب على هللا ورسوله .وتلك
المزاعم باطلة ،لثالثة أمور أساسية :أولها ،إن أمر النبوة هو بيد هللا قطعا،
وليست بيد النبي محمد وال أحد من المخلوقات .األمر الثاني ،إن حكاية
الفيوضات هي من تلبيسات القادياني وشيطانه .وال يوجد في دين اإلسالم
شيء يُسمى الفيوضات ،وإنما الموجود هو اإليمان واألنوار التي ال ينالها
إال المؤمنون األتقياء الصالحون بإيمانهم وإخالصهم وعملهم ،وال ينالها
غيرهم أبدا .وهذا األمر بيد هللا تعالى وال دخل فيه ألحد من عباده ،ال
األنبياء ،وال األولياء وال غيرهم .وأما الفيوضات التي تغنى بها القادياني،
فهي فيوضات أهوائه وتلبيسات ووحي شيطانه .بدليل قوله تعالىَ (( :و َكذَ ِل َك
ض
عد ُّوا ً َ
وحي بَ ْع ُ
ــس َو ْال ِج ِّن يُ ِ
شي َ ِ
ض ُه ْم ِإلَى بَ ْع ٍ
اإلن ِ
يٍ َ
اطينَ ِ
َجعَ ْلنَا ِل ُك ِّل نِ ِب ّ
ف ْالقَ ْو ِل ُ
غ ُرورا ً َولَ ْو شَاء َرب َُّمك َما فَعَلُوهُ فَذَ ْر ُه ْم َو َما يَ ْفت َ ُرونَ [األنعام :
ُز ْخ ُر َ
 .))]112وال شك أن القادياني من اكبر أعداء النبي محمد عليه الصالة
والسالم في عصرنا هذا ،ألنه كذب على هللا وعلى نبيه ،وكفر باإلسالم
وتستر به نفاقا وخداعا ،وعمل على تحريف وإفساد دين اإلسالم وتفجيره
من داخله!!!! .
األمر األخير -الثالث :إنه من الكذب والخداع والتغليط تسمية نبينا
محمد صلى هللا عليه وسلم بأنه " صاحب الخاتم " " الذي يمكن أن توهب
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بفضل خاتمه النبوة" .ال يصح تسميته بذلك ألنه هو " خاتم النبيين" ،وليس
" صاحب الخاتم" ،فهذا كذب وتحريف للشرع عن سابق إصرار وترصد.
ألن أمر النبوة بيد هللا وحده من جهة ،وهناك فرق بين " خاتم النبيين" فهو
سد وأُغ لق باب الن بوة ،وب ين " صاحب ال خاتم" ،فل يس هو
آ خرهم و به ُ
صاحب الخاتم ألن أمر النبوة بيد هللا وحده وقد ختمها ختما نهائيا فال نبي
بعد ختمها بالنبي األمي محمد عليه الصالة والسالم ،فالنبوة ليست بيده
وإنما هي بيد هللا وحده .وبذلك يتبين أن القادياني كاذب ومحرف ومغالط
فيما قاله أعاله من جهة ،ولن يستطيع هو وشيطانه وأتباعه وشياطينهم من
أن يُ حرفوا معنى " ختم" ،وخاتم" ،و" مختوم" ،و" ختام"،و لن يجدوا
مدخال يتسللون منه لتبرير وشرعنة كذب القادياني في ادعائه للنبوة .فانظر
أيها القارئ إلى حكمة هللا تعالى وإحكامه ودقة كالمه سبحانه عندما أكد
على ختم النبوة بكلة " خاتم " دون غيرها (( ،ما َكانَ ُم َح َّنمدٌ أَبَا أ َ َح ٍد ِ ّمن
ع ِليما ً [األحزاب
سو َل َّن ِ َوخَات َ َم النَّن ِب ِيّينَ َو َكانَ َّن ُ ِب ُك ِّل َ
ِ ّر َجا ِل ُك ْم َولَ ِكن َّنر ُ
ش ْيءٍ َ
.))]40 :
و بذلك يتب ين م ما ذكرنـاه فـي هـذا المبحـث أن ال مزاعم والشـبهات
والمغالطــات الــتي أوردناهــا فيــه  ،كتحــريف القاديــاني لمعــنى "خــاتم
النبييــن"،وادعائــه أن كالمــه معجــز ،هــي امتــداد ألصــول نبوتــه وديانتــه
ال باطلتيّن ،وال يُم كن أن ت كون أد لة صحيحة ب عدما أبطل نا أ صول نبو ته
وديانته المزعومتين من جهة؛ وبعدما ناقشناها وأثبتنا زيفها وتهافتها من
جهة أخرى ؛ فكانت النتيجة الحتمية إبطال نبوة القادياني ونقض ديانته
وانهيارها.
وختاما لهذا الفصل -الرابع واألخير ، -يُ ستنتج منه أن نقضنا لنبوة
القادياني باألدلة العلمية أظهر أنه ال يُمكن أن يكون وحيه المزعوم وحيا
إلهيا وال معجزا ،وإنما هو كالم ُم فترى ادعى أنه وحي أنزله هللا عليه.
والحقي قة أنه ليس كذلك ،ألن قسمه األكبر بينا أنه مسروق من ال قرآن
الكرم ،ثم من كتب الحديث واللغة واألدب ،وتضمن أباطيل وتناقضات
ومستحيالت  ،وأخطاء شرعية وعلمية كثيرة جدا من جهة؛ وانه أقامها من
جهة أ خرى ع لى منهج استداللي باطل اختل قه ع لى مقاسه لخدمه هواه
وشيطانه وأسياده اإلنجليز .وبما األمر كذلك فالقادياني كذاب سارق محرف
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منافق ،ويستحيل أن يكون نبيا ،وال يُمكن أن تكون ديانته ديانة إلهية ،وال
صحيحة.
****

الخاتمة
أظهـــر نقضـــنا لنبـــوة المـــيرزا غـــالم أحمـــد القاديـــاني الهنـــدي
(ت1908:م)،حقائق هامة وخطيرة جدا من جهة ،،وكشف معطيات كثيرة
تتعلق بالقادياني ونبوته وديانته الباطلتيّن من جهة أخرى .تلك الحقائق
والمعطيات هي مبثوثة في طيات الكتاب من بدايته إلى خاتمته  ،سأذكر
منها أهمها من باب التمثيل ال الحصر .
منها أوال ،تبين باألدلة القطعية من كتب الميرزا القادياني أنه ادعى
النبوة والرسالة واإللهام والوحي اإللهيين ،وأسس ديانة قادينية قائمة على
الشــرك والحلــول ووحــدة الوجــود مــن جهــة ،و ُمكفــرة للمســلمين ومواليــة
187

لإلنجليز خاصة ،والكفار عامة من جهة أخرى .وبذلك فهي ديانة قائمة
بذاتها مخالفة لدين اإلسالم في األصول والفروع ،و ُمتسترة به نفاقا وتقية،
إلفساده وسرقته وهدمه من داخله .وبما أنها كذلك ،وهي قائمة على نبوة
القادياني المزعومة ،فإنها ال يُمكن أن تكون إسالمية ،وال مذهبا إسالميا،
وال دعوة إسالمية  ،وإنما هي ديانة أرضية قائمة بذاتها تسمى القاديانية.
ثانيا :كشف نقضنا لنبوة القادياني باألدلة الشرعية الكثيرة أنه لم يكن
نبيا ،وإنما كان كاذبا في ادعائه للنبوة .ألنه تبين منها بالشواهد القطعية أن
النبوة قد ُختمت بالنبي العربي محمد عليه الصالة والسالم ،وان النبوة
واحدة ال تتجزأ وال تتنوع ،وال نبي بعده ؛ فأصبح بالضرورة أن كل من
يدعي النبوة بعده فهو كاذب قطعا ،كما هو حال القادياني .ومن جهة أخرى
فقد أظهرت تلك األدلة أن القادياني لم يكن متصفا وال بصفة واحدة من
صفات األنبياء التي تميزهم ،وإنما كان متصفا ً بصفات الضالين والمنافقين
وأهل األهواء  ،كالكذب ،والسرقة ،والتحريف  .فتبين من كل ذلك أنه
يستحيل أن يكون القادياني نبيا ،وال يُمكن ان تكون ديانته ديانة إلهية وال
صحيحة.
ثالثا :أظهر نقضنا لنبوة القادياني باألدلة األخالقية أنه أول صفة سيئة
اتصف بها وكانت غالبة عليه ،ومنها انطلق في ادعائه للنبوة ،هي صفة
الكذب .فقد تبين بأدلة كثيرة أن القادياني كان كاذبا في نبوءاته التي تنبأ بها
ولم تصدق منها وال نبوءة واحدة كدليل على أنها نبوءة إلهية .وكان كثير
الكذب على هللا ورسوله وعلى الناس ،انتصارا لهواه وشيطانه وأسياده
اإلنجليز .وأظهرت أيضا اتصافه بالغش والخداع والسفسطة .فثَبُت من تلك
األدلة األخالقية التي كشفت سوء أخالق القادياني أنه كان كاذبا في ادعائه
للنبوة ،وال يُمكن أن يكون نبيا  ،وال ديانته ديانة إلهية ،وال صحيحة.
رابعا :تبين من نقضنا لنبوة القادياني باألدلة العلمية أنه ال يُمكن أن يكون
نبيا ،من جهتين أساسيتيّن :األولى تخص وحيه المزعوم ،فقد أثبتنا أنه ليس
وحيا إلهيا وال معجزا ،وأن معظمه آيات سرقها من القرآن الكريم وانتحلها
ونسبها إلى نفسه ،و ِق سم منه سرقه من كتب الحديث واللغة واألدب ونسبه
إلى نفسه أيضا .والجهة الثانية مفادها أن أقوال القادياني ووحيه المزعوم
تبيــن أنهــا مملــوءة باألخطــاء الشــرعية والتاريخيــة ،والعلميــة واللغويــة،
وبالتناقضات والمستحيالت ،والمهازل واألباطيل  .فَثَبُت من كل ذلك أن
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القادياني كذاب سارق محرف منافق،ويستحيل أن يكون نبيا ،وال يُمكن أن
تكون ديانته ديانة إلهية ،وال صحيحة.
خامسا :كشف نقضنا لنبوة القادياني المزعومة أنها ال تقوم على أي دليل
يقيني وال صحيح من شرع وال عقل وال علم ،فليس لديها وال دليل واحد
يقيني وال صحيح؛ وإنما قامت على الكذب والتحريف والتدليس ،والتغليط
والســرقة مــن جهــة؛مقابل عشــرات األدلــة القطعيــة الشــرعية والعلميــة
والتاريخية التي نقضت نبوته المزعومة من جهة أخرى.تلك المنطلقات
القاديانية المتهافتة هي التي قام عليها منهج االستدالل عند القادياني ،فهو
بال ضرورة من هج زا ئف متها فت مت ناقض ال قي مة له في ميزان ال شرع
والعقل والعلم .ذلك حاله ألن صاحبه الميرزا القادياني كان كاذبا في ادعائه
للنبوة ،وال يُمكن أن يكون نبيا ،ويستحيل أن تكون ديانته ديانة إلهية ،وال
صحيحة .وهذا دليل قطعي على بطالنها ألنها لو كانت صحيحة لقامت على
األدلة اليقينية والصحيحة ،وعلى الشرع والعلم،وبما أنها لم تكن صحيحة
فقد قامت على الكذب والسرقة والتحريف والتغليط .
ساد سا :أظهر ن قدنا للديانة القاديانية أن مؤسسها الميرزا غالم أحمد
القادياني ليس نبيا ،وال مسيحا موعودا ،وال مصلحا ،وال عالما  ،وال مجددا
 ،وال ُمحققا  ،وإنما هو كذاب مخادع محرف سارق جاهل مجنون ُم شبه
علَى َم ْن
ُمجسم أفاك دجال من الذين يصدق عليهم قوله تعالى(( :ه َْل أُنَ ِبّئ ُ ُك ْم َ
تَن َّنَز ُل ال َّن
اط ُ
س ْم َع َوأ َ ْكث َ ُر ُه ْم َكا ِذبُونَ )(
علَى ُك ِّل أَفَّناكٍ أَثِ ٍيم يُ ْلقُونَ ال َّن
شي َ ِ
ين تَن َّنَز ُل َ
ال شعراء، ) )223-221 :و( ( َو َم ْن أ َ ْ
علَى ّ ِ َكذِبا ً أ َ ْو قَا َل
ظلَ ُم ِم َّنم ِن ا ْفت َ َرى َ
ُ
ش ْي ٌء [األنعام .))]93 :
ي َولَ ْم يُو َح ِإلَ ْي ِه َ
ي ِإلَ َّن
أ ْو ِح َ
سابعا :تبين من نقضنا لنبوة القادياني وديانته المزعومتيّن ،أن كتبه
الك ثيرة مم لوءة باألخطاء والتحري فات ،وال سرقات العلم ية ،واالنحرا فات
المنهجية من جهة؛ وأنها ُم صنفات مضامينها كثيرة التشابه والتكرار ،
ومتونها مملوءة بالتناقضات والمستحيالت من جهة ثانية؛ وإنها ثقيلة على
النفس ،و ُمكسرة للرؤوس ،و ُمضيّعة لألوقات ،و ُمثيرة للتعجب والغثيان من
جهة ثالثة!! .وأنها تشهد من جهة رابعة أن كاتبها ُمحرف ودجال ،ومنافق
و ُمغالط ،وكافر بدين اإلسالم رغم تستره به.
وأخيرا -ثامنا :-يُ ستنتج من نقضنا لنبوة القادياني أنه يستحيل أن
يكون نبيا ألنه أقام نبوته المزعومة على مخالفة ثالثة أدلة قطعية أساسية
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تنقض نبوته قطعا :أولها ،إن الشرع  -كتابا وسنة -أكد قطعا ً بأن هللا قد ختم
النبوة بخاتم األنبياء محمد عليه الصالة والسالم ،فال نبي بعده ُمطلقا.
الدليل القطعي الثاني :إن القادياني لم تتوفر فيه صفات األنبياء ،وإنما
توفرت فيه صفات الكذابين والمنافقين والكافرين وال خائنين هلل ورسوله
والمؤمنين.
الدليل القطعي الثالث :إن كالم القادياني لم يكن كالم أنبياء ،وال كان عنده
وحي إلهي ،وإنما الثابت قطعا أن كالمه كان مملوءا باألكاذيب واألباطيل
واألخطاء والتناقضات والمستحيالت  ،وان وحيه المزعوم سرق معظمه
من القرآن والحديث وكتب اللغة واألدب من جهة ،وكان مملوءا باألخطاء
الشرعية والتاريخية والعلمية واللغوية من جهة ثانية ،وأن مصدر وحيه
المزعوم هو هواه وشيطانه وأوامر أسياده اإلنجليز من جهة ثالثة.
تم الكتاب وهلل الحمد أوال وأخيرا
األستاذ الدكتور خالد كبير عالل
الجزائر /25 :جمادى الثانية1439-هـ 13/03/2018 -م
****

من مصادر الكتاب ومراجعه :
 -1القرآن الكريم .
 -2البخاري  :صحيح البخاري .
 -3أحمد بن حنبل :ال ُمسند .
 -4أحمد بن حنبل  :موسوعة أقوال اإلمام أحمد .
 -5أحمد بن حنبل :المسند ُ ،مذيل بأحكام شعيب األرناؤوط .
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 -6أحمد بن حنبل  :كتاب العلل و معرفة الرجال  ،تحقيق وتخريج الدكتور
و صي هللا بن محمد ع باس المج لد األول المك تب اال سالمي بيروت دار
الخاني الرياض .
 -7إحسان إلهي ظهير :القاديانية  ،دراسات وتحليل .
 -8األلباني :السلسلة الصحيحة .
 -9األلباني :صحيح الجامع الصغير .
 -10األلباني :صحيح وضعيف الترمذي .
 -11األلباني :األحاديث الضعيفة والموضوعة .
 -12ابن حجر :تهذيب التهذيب
 -13ابن فارس :معجم مقاييس اللغة .
 -14ابن منظور االفريقي :لسان العرب .
 -15ابن قتيبة:المعارف .
 -16أبو جعفر الطوسي  :رجال الطوسي .
 -17أبو جعفر الكليني :الكافي .
 -18ابن شيبة  :ال ُمصنف .
 -19ابن منظور االفريقي :لسان العرب .
 -20ابن ماجة :السنن  ،حققه محمد فؤاد عبد الباقي ،دار الفكر ،بيروت.
 -21أمجد سقالوي :العلم يشهد على بطالن نبوة غالم أحمد القادياني ،
موقــــــــــــع:
م،
2015
ديســــــــــــمبر
9
األربعـ ـــــــــــاء
.http://www.antiahmadiyya.org/main/articles
 -22الجواهري :الصحاح :تاج اللغة وصحاح العربية .
 -23حسن بن محمود عودة  :األحمدية – عقائد وأحداث  -مؤسسة التقوى
العالمية. 2000 ،
 -24الذهبي :سير أعالم النبالء
 -25سلطان الركيبات :المهدي البريطاني ومسيح العميان .
 -25فؤاد العطار :هل كان الميرزا القادياني يعرف أي شيء عن رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم؟ ،األحد  14أكتوبر  ، 2012موقع:
. http://www.antiahmadiyya.org
 -26عبد هللا زيدان  :األحمدية ثورة على النبوة المحمدية،األحد  14أكتوبر
 ، 2012موقع :
. http://www.antiahmadiyya.org/main/articles.aspx
 -27العالئي :جامع التحصيل في أحكام المراسيل
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 -28غالم أحمد القادياني :حقيقة الوحي .
 -29غالم أحمد القادياني :تذكرة الشهادتين .
 -30غالم أحمد القادياني :اربعين التمام الحجة على المخالفين .
 -32غالم أحمد القادياني :حقيقة الوحي .
 -33غالم احمد القادياني :نزول المسيح  ،ترجمة عبد المجيد عامر،الشركة
اإلسالمية المحدودة .
 -34غالم احمد القادياني :إزالة خطأ .
 -35غالم أحمد القادياني :حمامة البشرى
 -36غالم أحمد القادياني  :التذكرة .
 - 37غالم احمد القادياني :نزول المسيح .
 - 38الغالم القادياني :سفينة نوح .
 -39الغالم القادياني :عاقبة آتهم  ،الخزائن الروحية
 -40الميرزا غالم أحمد القادياني :نور الحق .
 -41الغالم القادياني :إزالة األوهام  ،الخزائن الروحية .
 -42الغالم القادياني :مرآة كماالت اإلسالم .
 -43الميرزا غالم أحمد القادياني :براهين أحمدية .
 -44غالم احمد القادياني :أربعين التمام حجة المخالفين.
 -45غالم احمد القادياني :الهدى والتبصرة لمن يرى.
 -46الميرزا غالم أحمد القادياني :نور الحق .
 -47غالم احمد القادياني :إزالة األوهام  ،فتح اإلسالم .
 -48الغالم القادياني :كشف الغطاء .
 -49غالم أحمد القادياني :كرامات الصادقين .
 -50غالم أحمد القادياني :تذكرة الشهادتين .
 -51غالم احمد القادياني :التحفة الغولروية .
 -52غالم أحمد القادياني :مواهب الرحمن .
 -53غالم أحمد القادياني :إزالة خطأ .
 -54الغالم القادياني :شهادة القرآن  ،الخزائن الروحانية .
 -55غالم احمد القادياني :سر الخالفة .
 -56منظور أحمد شنيوتي :األصول الذهبية في الرد على القاديانية
 -57الموسوعة العربية العالمية .
 - 59هاني طاهر :نقض كتاب إعجاز المسيح الخوار وتهشيم تحديه،
. 2017 /1438
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 - 60ورد اسحاق :صورة مدينة بابل وهندسة عمرانها  ،موقع:
. https://mangish.net

فهرس المحتويات
المقدمة :
الفصل األول :
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األحمدية القاديانية ديانة قائمة بذاتها وليست ديانة نبوة
وال مذهبا إسالميا وال دعوة إصالحية
أوال :أسس الديانة القاديانية :أصوال وفروعا:
ثانيا :التعليق على أسس الديانة القاديانية :
الفصل الثاني:
األدلة الشرعية على بطالن النبوة القاديانية المزعومة
أوال :تحديد معنى كلمتي"النبوة"،و"الخَتم" شرعا ولغة:
ثانيا :األدلة الشرعيةعلى ختم النبوة ونقض النبوة القاديانية :
ثالثا :األدلة الشرعية على كذب القادياني في ادعائه للنبوة:
الفصل الثالث:
األدلة األخالقية على بطالن النبوة القاديانية المزعومة
أوال :كذب القادياني في نبوءاته ينقض نبوته المزعومة :
ثانيا :كذب القادياني على هللا واألنبياء ينقض نبوته المزعومة:
ثالثا :أخالق أخرى سيئة تنقض نبوة القادياني المزعومة:
الفصل الرابع:
األدلة العلمية على بطالن النبوة القاديانية المزعومة
أوال :سرقات القادياني العلمية تنقض نبوته المزعومة :
ثانيا :أخطاء القادياني العلمية تنقض نبوته المزعومة:
ثالثا :تناقضات ومستحيالت القادياني تنقض نبوته المزعومة :
رابعا :منهج اإلستدالل عند القادياني ينقض نبوته المزعومة:
خامسا :مصير مزاعم وشبهات القادياني في ادعائه للنبوة:
الخاتمة:

مصنفات للمؤلف :
 -1صفحات من تاريخ أهل السنة و الجماعة في بغداد .
-2الداروينية في ميزان اإلسالم والعلم .
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 -3قضية التحكيم في موقعة صفين – دراسة وفق منهج علم الجرح و
التعديل
 -4الثورة على سيدنا عثمان بن عفان – دراسة وفق منهج علم الجرح و
التعديل-
 -5مدرسة الرواة الكذابين في رواية التاريخ اإلسالمي و تدوينه .
 -6الصحابة المعتزلون للفتنة الكبرى – دراسة وفق منهج أهل الجرح و
التعديل
 -7األزمة العقيدية بين األشاعرة و أهل الحديث .
 -8أخطاء المؤرخ عبد الرحمن ابن خلدون في كتابه المقدمة
 -9األخطاء التاريخية و المنهجية في مؤلفات محمد عابد الجابري و محمد
أركون
-10أباطيل و خرافات حول القرآن الكريم و النبي محمد-عليه الصالة و
السالم- -دراسة نقدية لدحض أباطيل الجابري ،و خرافات هشام جعيط-
 -11نقد فكر الفيلسوف ابن رشد الحفيد –على ضوء الشرع و العقل و العلم
 -12التعصب المذهبي في التاريخ اإلسالمي -خالل العصر اإلسالمي-
 -13بحوث حول الخالفة و الفتنة الكبرى-وفق منهج علم الجرح و التعديل-
 -14مقاومة أهل السنة للفلسفة اليونانية .
 -15وقفات مع أدعياء العقالنية  -قراءة نقدية لفكر حسن حنفي  ،و نصر
حامد أبي زيد  ،وهشام جعيط  ،و أمثالهم. -
 -16تناقض الروايات السنية والشيعية حول تاريخ صدر اإلسالم -مظاهره
و آثاره  ،أسبابه و منهج تحقيقه. -
 -17جنايات أرسطو في حق العقل و العلم .
 -18مخالفة الفالسفة المسلمين لطبيعيات القرآن الكريم .
 -19منهج أهل الحديث في الرد على المتكلمين-أُسسه و تطبيقاته-
 -20قضايا تاريخية وفكرية من تاريخنا اإلسالمي .
 -21تهافت ابن رشد في كتابه تهافت التهافت  -مظاهره  ،آثاره  ،أسبابه-
 -22جناية المعتزلة على العقل و الشرع – مظاهرها  ،آثارها  ،أسبابها –
 -23الحر كة الحنبليـة و أثرهـا في ب غداد ( من القـرن 3 :إلـى الخـامس
الهجري)
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 -24الحركة العلمية الحنبلة و أثرها في المشرق اإلسالمي(ق 6 :إلى 7
الهجري)
 -25نقض كتاب بسط التجربة النبوية للباحث اإليراني عبد الكريم سروش.
 -26نقض الروايات القائلة بتحريف القرآن الكريم الواردة في المصادر
السنية -مظاهرها وآثارها  ،مصادرها و أسبابها-
 -27المروا يات التاريخ ية ع ند الم سلمين :أ ساليب الن قد وظاهرة الو ضع
فيها -مبرة اآلل واألصحاب ،الكويت1431 ،هـ. 2010 /
 -28ن قد الروا يات واألف كار المؤس سة للت صوف - -قراءة نقد ية أل سانيد
ومضامين الروايات المؤسسة للتصوف بكل مقوماته -
 -29التضليل والتحريف في كتاب إحياء علوم الدين ألبي حامد الغزالي.
 -30نقد تجربة الشك واليقين عند أبي حامد الغزالي في كتابه المنقذ من
الضالل .
 -31دراسات وأبحاث في الفكر اإلسالمي القديم  ،دار قرطبة  ،وزارة
الثقافة ،الجزائر. 2013 ،
 -32نقض الخرافات القائلة بتأثر القرآن الكريم بالكتاب المقدس واألفستا
الزرادشتي .
 -33تحريف الزرادشتيين للديانة الزرادشتية في العصر اإلسالمي .
 -34خرافة الوحي والنبوة والتوحيد في الديانة الزرادشتية .
 -35الكتاب المقدس ليس وحيا إلهيا .
 -36معجزات القرآن من مقارنات األديان .
 -37نقد العقل الملحد  :كيف يستدل؟ ،وبماذا يستدل؟ ،ولماذا يُلحد؟.
 -38ال تَرتَدِّي  ..وال ت ُ ْل ِحدي !! .
 -39نقض خرافة التطور العضوي الموجه .
 -40دحضا للشبهات وانتصارا لإليمان واإلسالم .
هواك وشيطانُ َك ال مع هللا والقرآن .
ِ -41محنتُك مع
َ
 -42نقد فكر الدكتور عدنان إبراهيم.
 -43نقض شجرة التطور العضوي بالقرآن الكريم وعلم الحفريات .
 -44نقد الروايات الشيعية الواردة في المصادر الحديثية السنية.
 -45نقض الديانة األحمدية القاديانية .
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